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Зміст анотації. Дисертацію присвячено визначенню правової природи, 

особливостей, підстав та умов виникнення зобов’язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави (кондикційних 

зобов’язань), а також розробленню пропозицій і рекомендацій стосовно 

вдосконалення правових механізмів регулювання зазначених зобов’язань. 

В роботі обґрунтовано висновок про те, 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. Також визначено 

практичне значення моментів виникнення та припинення зобов’язань із 

набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, які визначають 

темпоральний перебіг кондикційних зобов’язань і на підставі яких у 

правозастосовній практиці встановлюють: а) момент і факт виникнення в 

особи, майнові права якої порушено, права на захист; б) підстави та розмір 

збитків, завданих безпідставним набуттям чи збереженням майна, або розмір 
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відшкодування доходів, отриманих від безпідставно набутого майна; в) 

припинення права на захист. 

Автором обґрунтовано, що моментом виникнення кондикційних 

зобов’язань є певна дата, з якою можна пов’язувати початок безпідставного 

володіння та/або користування чужим майном.  

Сформульовано поняття «обсяг відшкодування за кондикційними 

зобов’язаннями», до складу якого входять: а) безпідставно набуте майно; 

б) втрати, яких особа зазнала у зв’язку з порушенням її прав на майно; в) 

витрати, які особа зробила або має зробити для відновлення її майнових прав; 

г) доходи, які набувач одержав або міг одержати від безпідставно набутого 

майна; ґ) три проценти річних від суми безпідставно набутих коштів; 

д) компенсація індексу інфляції за весь час безпідставного збагачення (у разі 

користування безпідставно набутими коштами). Компенсація моральної 

шкоди не охоплюється поняттям «обсяг відшкодування за кондикційними 

зобов’язаннями» і є самостійним способом захисту. 

В дисертаційному дослідженні розвинуто положення про те, що 

відшкодування упущеної вигоди в межах кондикційних зобов’язань на 

практиці породжує чимало труднощів, передусім через відсутність достатніх 

і допустимих доказів її розрахунку. Підхід «звичайних доходів», який часто 

застосовують суди, придатний для відшкодування у тих випадках, коли 

можна визначити періодичні платежі (наприклад, у разі користування 

земельними ділянками без укладеного договору оренди). Однак у багатьох 

випадках він не може бути застосований через те, що складно обґрунтувати 

доказами розмір доходу, який особа могла б отримати, якби витребовуване 

майно не вибуло з її володіння. 

Також удосконалено теоретичну характеристику оціночної категорії 

«достатність» під час визначення зобов’язань із безпідставного збагачення, 

яка значною мірою породжує відмінні бачення її змістовного наповнення. У 

цьому аспекті обґрунтовано, що більш вдалим є використання категорії 
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«відсутність підстави» або «безпідставність» отриманого майна, що не 

викликатиме необхідності визначати міру «достатності» підстави. 

Автором деталізовано наукові висновки щодо підстав виникнення 

кондикційних зобов’язань; зокрема, у разі виникнення спорів про стягнення 

безпідставно набутого або збереженого майна, пов’язаних із припиненням 

договірних зобов’язань, визначальною обставиною для виникнення 

кондикційних зобов’язань є з’ясування підстав права вимоги та моменту його 

виникнення. З точки зору предмета доказування визначальне значення 

матиме встановлення судом характеру та природи спірних правовідносин, які 

стали підставою для вимоги позивача, а саме - на чинному чи припиненому 

договорі ґрунтується остання, на якому саме договорі ґрунтується така 

вимога, адже між сторонами може існувати кілька різних за природою чи 

предметом договорів, тощо. 

Набули подальшого розвитку наукові висновки про те, що підставами 

виникнення кондикційних зобов’язань є дії третіх осіб (набувачів, 

боржників), спрямовані на набуття (збереження) майна за рахунок інших 

учасників цивільного обороту без відповідних на те правових підстав, 

унаслідок яких у них виникають зобов’язання з відшкодування безпідставно 

набутого майна та доходів, у результаті такого набуття (збереження), а також 

події, унаслідок яких виникають такі зобов’язання. Установлено, що 

найбільш поширеними юридичними фактами на практиці є: а) припинення 

договірних відносин (договорів оренди землі, нерухомого майна); б) 

визнання правочину недійсним, унаслідок чого правова підстава збереження 

майна відпала; в)  помилковий переказ коштів набувачеві; г) безпідставне 

володіння (користування) майном особи тощо. 

Також уточнено положення доктрини про те, що для виникнення 

зобов’язання з безпідставного збагачення необхідна наявність таких умов: а) 

збільшення обсягу майна в однієї особи (вона набуває нові цінності, збільшує 

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

мало б вибути з її володіння); б) втрата майна іншою особою, тобто 
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збільшення або збереження майна в однієї особи є наслідком втрати або 

недоотримання цього майна іншою особою; в) причинний зв’язок між 

збільшенням майна в однієї особи і відповідною втратою майна іншою 

особою; г) відсутність правової підстави для збільшення майна в однієї особи 

за рахунок іншої. 

Удосконалено підхід, за яким посилання на факт непоінформованості 

боржника про те, що він володів чужим майном без достатньої правової 

підстави, потрібно розглядати як такий, що має бути доведений у судовому 

порядку. Боржник у такому разі повинен довести момент, з якого він дізнався 

про безпідставність володіння (користування) майном третіх осіб, 

відповідними допустимими та належними засобами доказування, і обов’язок 

такого доказування повинен бути покладений саме на нього.  

За результатами проведеного дослідження сформульовано пропозиції 

щодо вдосконалення чинного цивільного законодавства. 

Результати дослідження, сформульовані висновки, пропозиції та 

рекомендації можуть бути використані: у науково-дослідній сфері – як 

підґрунтя для подальших загальнотеоретичних наукових досліджень 

механізму відшкодування шкоди, завданої безпідставним збагаченням, і його 

цивільно-правового регулювання; у нормотворчому процесі – сформульовані 

в дисертації пропозиції щодо вдосконалення чинного цивільного 

законодавства можуть стати основою для внесення змін до ЦК України та 

інших законодавчих актів; у правозастосовній діяльності – положення 

дисертаційного дослідження сприятимуть забезпеченню єдності розуміння та 

правильного застосування норм, що регулюють цивільно-правові аспекти 

настання та звільнення від цивільно-правової відповідальності у зв’язку з 

безпідставним збагаченням, а також формуванню усталених підходів у 

судовій практиці; у навчальному процесі – під час підготовки відповідних 

розділів підручників і навчальних посібників з цивільного права та 

викладання цих дисциплін. 
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SUMMARY 

Demenko S.O. Obligations in connection with the acquisition, 

preservation of property without sufficient legal basis. – On the rights of 

manuscript. 

 

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty, 12.00.03 – 

Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2020. 

 

The thesis is devoted to the definition of the legal nature, features, grounds 

and conditions of obligations in connection with the acquisition, preservation of 

property without sufficient legal basis (unjust enrichment obligations), as well as 

the development of proposals and recommendations for improving legal 

mechanisms for regulating these obligations. 

It is defined that unjust enrichment obligations should be considered as a 

legal relationship in which one party (acquirer), which acquired property or 

preserved it at the expense of another party (victim) without a sufficient legal basis 

(unreasonably) or on a basis that subsequently disappeared (unreasonably acquired 

property), is obliged to return this property to the victim. In the thesis also 

substantiated the conclusion that the unjust enrichment obligations are a 

consequence of the violation of a person's subjective right to peaceful possession 

of their property, which is protected by Art. 1 of the First Protocol to the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as 

enriching one participant in civil circulation at the expense of another without a 

proper legal basis based on legal equality, freedom of expression and property 

independence is a gross violation of a person's right to peaceful possession and of 

basic principles of civil law. 

Special attention is paid to determining the practical significance of the 

moments of occurrence and termination of obligations to acquire, preserve 
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property without sufficient legal basis, which determine the temporal course of 

unjust enrichment obligations and on the basis of which in law enforcement 

practice establish: a) the moment and fact of occurrence at the person, whose rights 

have been violated, the right to protection; b) the grounds and amount of damages 

caused by unjustified acquisition or preservation of property, or the amount of 

compensation for income received from unjustifiably acquired property; c) 

termination of the right to protection. However, it is justified that the moment of 

occurrence of unjust enrichment obligations is a certain date, which can be 

associated with the beginning of unjustified possession and / or use of someone 

else's property. 

The thesis formulates the concept of «the amount of compensation for unjust 

enrichment obligations», which includes: a) unreasonably acquired property; b) 

losses incurred by the person in connection with the violation of his property 

rights; c) expenses that the person has incurred or must incur to restore his property 

rights; d) income that the acquirer received or could have received from 

unjustifiably acquired property; e) three percent per annum of the amount of 

unreasonably acquired funds; e) compensation of the inflation index for the whole 

period of unjust enrichment (in case of using unjustly acquired funds). 

Compensation for non-pecuniary damage is not covered by the notion of «the 

amount of compensation for unjust enrichment obligations» and is an independent 

means of protection. 

In addition, in the research work is substantiated the provision that the 

reimbursement of lost profits under the unjust enrichment obligations in practice 

creates many difficulties, primarily due to the lack of sufficient and admissible 

evidence of its calculation. The «ordinary income» approach, which is often used 

by the courts, is suitable for reimbursement in cases where periodic payments can 

be determined (for example, in the case of land use without a lease). However, in 

many cases it cannot be applied because it is difficult to substantiate with evidence 

the amount of income that a person could have received if the claimed property 

had not been taken out of his possession. 
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It is substantiated that the amount of compensation for unjust enrichment 

obligations is a term that indicates the amount of property losses of the victim, 

which is associated with direct damages caused by the debtor due to unjustified 

acquisition, preservation of property without sufficient legal basis, as well as 

indirect damages, inflationary losses and unjustified use of other people's money. 

Compensation for non-pecuniary damage within the framework of unjust 

enrichment obligations is impossible, and therefore is not included in the amount 

of compensation for unjust enrichment obligations. 

The issue of lost profits in unjust enrichment obligations in judicial practice 

creates a lot of difficulties, primarily due to the fact that the plaintiffs demanding 

its recovery do not provide sufficient and admissible evidence of its calculation. 

The "ordinary income" approach, which is often used by courts, is suitable for 

reimbursement in cases where periodic payments can be determined (for example, 

in the case of land use without a lease). However, in many cases it cannot be 

applied because it is difficult to substantiate with evidence the amount of income 

that a person could have received if the claimed property had not been taken out of 

his possession. 

Requirements for the recovery of unjustly acquired or retained property, 

which are related to the fact that the party acted as a representative on the basis of a 

power of attorney or other legal basis, are governed by the relevant provisions of 

the Civil Code on representation. Analysis of these provisions allows us to 

conclude that in this case, such disputes should be solved according to the 

requirements of the Civil Code of Ukraine under which the representative cannot 

make transactions in their own interests or in the interests of another person whose 

representative he is at the same time. Therefore, the commission of transactions 

against oneself and the acquisition of property under such transactions should be 

classified as the acquisition of property within a contractual relationship. In such 

cases the application of the provisions on unjust enrichment obligations and 

requirements for the return of unjustifiably acquired property is an improper 

ground for legal reaction and, accordingly, an inappropriate means of protection. 
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The author also improved the scientific conclusions on the grounds for the 

occurrence of unjust enrichment obligations. In particular, in the event of disputes 

over the recovery of unreasonably acquired or preserved property related to the 

termination of contractual obligations, the determining factor for the occurrence of 

unjust enrichment obligations is to clarify the grounds for the right of claim and the 

time of its occurrence. Also, from the point of view of the subject of proof, it will 

be crucial for the court to establish the nature of the disputed legal relationship, 

which became the basis for the plaintiff's claim, namely, the latter different in 

nature or subject of agreements, etc. 

Keywords: unjust enrichment obligations, compensation, tortious 

obligations, lawful conduct, guilt, wrongdoing, civil offense, unjustified 

acquisition, unjustified retention. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Інтенсифікація суспільних відносин у сучасних 

умовах досить часто має своїм наслідком конфронтацію інтересів різних 

учасників цивільного обороту. Одним з таких наслідків є виникнення 

зобов’язань із набуття або збереження майна без достатньої правової 

підстави. На цей час немає статистики, яка б свідчила про причини 

виникнення таких зобов’язань: умисел чи необережність, необачність чи 

недобросовісність. Разом з тим ще з часів Стародавнього Риму кондикційні 

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

Більше того, вітчизняна судова практика останніх років рясніє прикладами, 

де учасники цивільного обороту безпідставно використовують майно без 

відповідного правового титулу і при цьому не сплачують жодних витрат, 

пов’язаних із його утриманням. Особливо гострою є ситуація з 

користуванням земельними ділянками комунальної власності, щодо яких 

фізичним та юридичним особам надано дозвіл на розробку проектів 

землеустрою з метою приватизації або ж прийнято рішення сесій відповідних 

рад про передачу земельних ділянок у власність. При цьому такі особи не 

завершили процес приватизації, ухиляючись від оформлення прав на землю, 

з метою “оптимізації” витрат на утримання земельної ділянки. 

Справді, кількість подібних спорів на сьогодні обраховується 

десятками тисяч. І якщо судова практика 2016–2017 років формувалась 

досить неоднорідно, коли частина позовів обґрунтовувалися статтею 1166 

ЦК України як позови про відшкодування шкоди, а інша частина – 

статтею 1212 ЦК України, то рішення Верховного Суду, постановлені 

протягом 2018–2019 років, відображають усталену судову практику і 

ґрунтуються на єдиних підходах до вирішення таких спорів на підставі 

ст. 1212 ЦК України. 

Ще однією несподіванкою стало ускладнення цієї категорії спорів 

спеціальним суб’єктом – прокуратурою, яка звертається за захистом прав до 
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суду в інтересах територіальних громад. Саме за її поданням ініційовано 

більшість судових справ, пов’язаних із безпідставним збагаченням. Зрештою, 

у жовтні 2019 року Верховний Суд розглянув зразкову справу щодо того, чи 

має повноваження прокурор звертатись в інтересах територіальної громади 

(навіть не держави) до суду за захистом її прав у порядку ст. 23 Закону 

України “Про прокуратуру”, у той час коли сам орган місцевого 

самоврядування (у тому числі його посадові особи), за наявності юридичного 

відділу, за захистом своїх порушених прав не звертався. Наведеним 

прикладом автор проілюструвала не лише значимість спорів, пов’язаних із 

кондикційними зобов’язаннями в сучасних умовах, а й особливості їх 

розгляду та вирішення. Не менш поширеними є й позови про повернення 

безпідставно сплачених коштів за недійсними правочинами. 

Таким чином, на сьогодні дослідження зобов’язань з безпідставного 

збагачення є вкрай актуальним. Зважаючи на наявні доктринальні 

напрацювання, їхній зміст та основні питання, які отримали у них своє 

висвітлення, поки недослідженими залишаються питання підстав та умов 

виникнення зобов’язань із безпідставного набуття (збереження) майна, 

моменту виникнення таких зобов’язань, обсягу відшкодування за ними, а 

також проблеми відшкодування за окремими видами кондикційних 

зобов’язань. 

Окремі аспекти названих проблем тією чи іншою мірою фрагментарно 

досліджувались у працях І.Е. Берестової, В.В. Билкова, С.С. Бичкової, 

Т.В. Боднар, Д.В. Бобрової, В.С. Гербутова, І.М. Гончарова, М.А. Граната, 

С.Д. Гринько, А.Б. Гриняка, М.І. Гурвіча, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, 

В.С. Єма, С.А. Загороднього, І.Р. Калаур, Б.П. Карнауха, Т.С. Ківалової, 

А.В. Климович, О.О. Кота, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика, 

А.Л. Маковського, В.І. Нагнибіди, О.Л. Невзгодіної, К.Г. Некіт, Д.В. Новака, 

О.О. Отраднової, М.О. Руденченко, О.Є. Самбір, Р.О. Стефанчука, 

К.А. Флейшиц, Є.О. Харитонова, В.В. Цюри, С.І. Шимон, В.С. Щербини та 

інших вчених. 
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Проте комплексного наукового дослідження основоположних 

характеристик та особливостей застосування механізму компенсації у зв’язку 

з безпідставним набуттям або збереженням майна без відповідної правової 

підстави досі немає. Тому осмислення сутності відносин безпідставного 

збагачення, формулювання пропозицій щодо удосконалення відповідних 

норм у чинному цивільному законодавстві України дасть змогу не лише 

привести вітчизняне законодавство у відповідність до сучасних європейських 

стандартів, а й запропонувати дієві механізми захисту майнових прав 

учасників цивільного обороту та забезпечити гарантії їх реалізації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до таких державних 

бюджетних науково-дослідних тем: «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти» (No 11 БФ 042-01, номер 

державної реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 

01 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р.; «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (No 16 БФ 042-01, номер 

державної реєстрації 0116U002637), що діяла з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 

2018 р.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексний 

аналіз теоретичних і практичних проблем захисту майнових прав та інтересів 

учасників цивільного обороту в разі набуття та збереження їхнього майна без 

відповідної правової підстави та визначення основних напрямів 

удосконалення правового регулювання таких зобов’язань в Україні. 

Для досягнення поставленої мети в  дослідженні окреслено такі 

ключові завдання: 

 дослідити стан наукового дослідження інституту зобов’язань у 

зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави; 
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 визначити основні етапи еволюції правового регулювання 

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

достатньої правової підстави на землях України; 

 дослідити особливості правового регулювання інституту 

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

підстави в праві європейських країн; 

 визначити поняття та види зобов’язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави; 

 встановити склад суб’єктів та об’єктів зобов’язань у зв’язку з 

набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави; 

 окреслити зміст зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням 

майна без достатньої правової підстави; 

 дослідити умови та підстави зобов’язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави; 

 визначити обсяг відшкодування за зобов’язаннями у зв’язку з 

набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що складаються у зв’язку із 

зобов’язаннями з безпідставного набуття або збереження майна в цивільному 

праві України.  

Предметом дослідження є акти, що врегульовують зобов’язання з 

безпідставного набуття (збереження) майна в цивільному праві України, 

норми вітчизняного законодавства, правозастосовна практика, вітчизняна та 

зарубіжна доктрини. 

Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні 

використовувався інструментарій спеціально-юридичних, загальнонаукових і 

філософських методів. Із філософських методів у дослідженні застосовано 

діалектичний і метафізичний методи.  

Серед загальнонаукових методів використовувалися історичний метод 

(зокрема, у підрозділах 1.1, 1.2), метод аналізу та синтезу (підрозділи 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2), метод класифікації та порівняння (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3), метод 
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системного структурування (підрозділи 3.1, 3.2), метод тлумачення 

законодавства (підрозділи 3.1, 3.2) та сукупність інших методів. 

Крім цього, з метою визначення ключових характеристик, ознак і 

змісту поняття кондикції, а також підстав виникнення та припинення 

зобов’язань із безпідставного збагачення в роботі наскрізно застосовується 

формально-логічний метод (підрозділи 2.1–2.3 розділу 2). Догматичний метод 

знайшов застосування під час всебічного й об’єктивного вивчення різних 

існуючих доктринальних підходів до розуміння кондикційних зобов’язань та 

їхніх елементів, змісту поняття «обсяг відшкодування у кондикційному 

зобов’язанні», а також під час формулювання власних дефініцій та 

виокремлення іманентних рис досліджуваних понять. 

Також у процесі формулювання пропозицій щодо вдосконалення 

чинного законодавства використано методи законодавчої техніки та 

функціонального аналізу.  

Кожен із методів було обрано для виконання завдань дослідження та 

досягнення поставленої мети.  

Емпірична основа дослідження. Емпіричною основою дослідження 

стали законодавство України та міжнародні договори України, підзаконні 

нормативно-правові акти, інструкції та акти міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, а також новітня судова практика 

Верховного Суду та Касаційного цивільного і господарського судів у складі 

Верховного Суду, а також правові позиції Верховного суду України. Окрему 

важливу роль відіграли нормативно-правові акти зарубіжних країн з питань 

регулювання кондикційних зобов’язань у цивільному праві, а також рішення 

Європейського суду з прав людини, а також окремі думки суддів, експертні 

висновки, матеріали та позиції у відповідних справах.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження. Наукова 

новизна, що виноситься на захист, становить особистий внесок автора в 

розробку проблематики. Серед положень, що виносяться на захист, є такі: 
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вперше:  

1) обґрунтовано висновок про те, 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; 

2) визначено практичне значення моментів виникнення та 

припинення зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави, які визначають темпоральний перебіг кондикційних 

зобов’язань і на підставі яких у правозастосовній практиці встановлюють: а) 

момент і факт виникнення в особи, майнові права якої порушено, права на 

захист; б) підстави та розмір збитків, завданих безпідставним набуттям чи 

збереженням майна, або розмір відшкодування доходів, отриманих від 

безпідставно набутого майна; в) припинення права на захист; 

3) обґрунтовано, що моментом виникнення кондикційних 

зобов’язань є певна дата, з якою можна пов’язувати початок безпідставного 

володіння та/або користування чужим майном; 

4) сформульовано поняття «обсяг відшкодування за кондикційними 

зобов’язаннями», до складу якого входять: а) безпідставно набуте майно; 

б) втрати, яких особа зазнала у зв’язку з порушенням її прав на майно; в) 

витрати, які особа зробила або має зробити для відновлення її майнових прав; 

г) доходи, які набувач одержав або міг одержати від безпідставно набутого 

майна; ґ) три проценти річних від суми безпідставно набутих коштів; 

д) компенсація індексу інфляції за весь час безпідставного збагачення (у разі 

користування безпідставно набутими коштами). Компенсація моральної 

шкоди не охоплюється поняттям «обсяг відшкодування за кондикційними 

зобов’язаннями» і є самостійним способом захисту; 
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удосконалено:  

5) положення про те, що відшкодування упущеної вигоди в межах 

кондикційних зобов’язань на практиці породжує чимало труднощів, 

передусім через відсутність достатніх і допустимих доказів її розрахунку. 

Підхід «звичайних доходів», який часто застосовують суди, придатний для 

відшкодування у тих випадках, коли можна визначити періодичні платежі 

(наприклад, у разі користування земельними ділянками без укладеного 

договору оренди). Однак у багатьох випадках він не може бути застосований 

через те, що складно обґрунтувати доказами розмір доходу, який особа могла 

б отримати, якби витребовуване майно не вибуло з її володіння; 

6) теоретичну характеристику оціночної категорії «достатність» під 

час визначення зобов’язань із безпідставного збагачення, яка значною мірою 

породжує відмінні бачення її змістовного наповнення. У цьому аспекті 

обґрунтовано, що більш вдалим є використання категорії «відсутність 

підстави» або «безпідставність» отриманого майна, що не викликатиме 

необхідності визначати міру «достатності» підстави; 

7) наукові висновки щодо підстав виникнення кондикційних 

зобов’язань; зокрема, у разі виникнення спорів про стягнення безпідставно 

набутого або збереженого майна, пов’язаних із припиненням договірних 

зобов’язань, визначальною обставиною для виникнення кондикційних 

зобов’язань є з’ясування підстав права вимоги та моменту його виникнення. 

З точки зору предмета доказування визначальне значення матиме 

встановлення судом характеру та природи спірних правовідносин, які стали 

підставою для вимоги позивача, а саме - на чинному чи припиненому 

договорі ґрунтується остання, на якому саме договорі ґрунтується така 

вимога, адже між сторонами може існувати кілька різних за природою чи 

предметом договорів, тощо;  
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набули подальшого розвитку:  

8) наукові висновки про те, що підставами виникнення 

кондикційних зобов’язань є дії третіх осіб (набувачів, боржників), 

спрямовані на набуття (збереження) майна за рахунок інших учасників 

цивільного обороту без відповідних на те правових підстав, унаслідок яких у 

них виникають зобов’язання з відшкодування безпідставно набутого майна 

та доходів, у результаті такого набуття (збереження), а також події, унаслідок 

яких виникають такі зобов’язання. Установлено, що найбільш поширеними 

юридичними фактами на практиці є: а) припинення договірних відносин 

(договорів оренди землі, нерухомого майна); б) визнання правочину 

недійсним, унаслідок чого правова підстава збереження майна відпала; в)  

помилковий переказ коштів набувачеві; г) безпідставне володіння 

(користування) майном особи тощо; 

9) положення доктрини про те, що для виникнення зобов’язання з 

безпідставного збагачення необхідна наявність таких умов: а) збільшення 

обсягу майна в однієї особи (вона набуває нові цінності, збільшує кількість і 

вартість належного їй майна або зберігає майно, яке неминуче мало б вибути 

з її володіння); б) втрата майна іншою особою, тобто збільшення або 

збереження майна в однієї особи є наслідком втрати або недоотримання 

цього майна іншою особою; в) причинний зв’язок між збільшенням майна в 

однієї особи і відповідною втратою майна іншою особою; г) відсутність 

правової підстави для збільшення майна в однієї особи за рахунок іншої; 

10) підхід, за яким посилання на факт непоінформованості боржника 

про те, що він володів чужим майном без достатньої правової підстави, 

потрібно розглядати як такий, що має бути доведений у судовому порядку. 

Боржник у такому разі повинен довести момент, з якого він дізнався про 

безпідставність володіння (користування) майном третіх осіб, відповідними 

допустимими та належними засобами доказування, і обов’язок такого 

доказування повинен бути покладений саме на нього.  
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Пропозиції змін до законодавства. За результатами проведеного 

дослідження сформульовано такі пропозиції щодо вдосконалення чинного 

цивільного законодавства: 

1. Змінити назву глави 83 ЦК України з «Набуття, збереження майна 

без достатньої правової підстави» на «Безпідставне набуття, збереження 

майна», а також унести відповідні зміни до тексту глави та Кодексу в цілому. 

2. Частину 1 ст. 1214 ЦК України доповнити положенням такого 

змісту: «Особа, яка набула майно або зберегла його в себе без достатньої 

правової підстави, зобов'язана довести момент, з якого вона дізналася або 

могла дізнатися про володіння цим майном без достатньої правової 

підстави». 

Теоретичне значення одержаних результатів. Результати 

дослідження може бути використано для викладання курсу цивільного права, 

а також спецкурсів, пов’язаних із недоговірними зобов’язаннями. Робота 

може стати основою для подальших наукових досліджень окремих видів 

відшкодування безпідставно набутого (збереженого) майна та способів 

захисту в межах окремих додаткових видів, передбачених ч. 3 ст. 1212 ЦК 

України.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дослідження, сформульовані висновки, пропозиції та рекомендації можуть 

бути використані:  

− у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших 

загальнотеоретичних наукових досліджень механізму відшкодування шкоди, 

завданої безпідставним збагаченням, і його цивільно-правового регулювання;  

− у нормотворчому процесі – сформульовані в дисертації пропозиції 

щодо вдосконалення чинного цивільного законодавства можуть стати 

основою для внесення змін до ЦК України та інших законодавчих актів; 

− у правозастосовній діяльності – положення дисертаційного 

дослідження сприятимуть забезпеченню єдності розуміння та правильного 

застосування норм, що регулюють цивільно-правові аспекти настання та 
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звільнення від цивільно-правової відповідальності у зв’язку з безпідставним 

збагаченням, а також формуванню усталених підходів у судовій практиці; 

− у навчальному процесі – під час підготовки відповідних розділів 

підручників і навчальних посібників з цивільного права та викладання цих 

дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, як і всі опубліковані автором наукові праці, що відображають 

результати проведеного дослідження. 

Сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції було 

одержано автором унаслідок самостійного аналізу та безпосереднього 

використання в роботі вітчизняних і зарубіжних наукових, нормативно-

правових джерел та матеріалів судової практики. 

Апробація результатів дослідження. Апробація результатів 

дослідження здійснювалася на засіданнях кафедри цивільного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також на 

наукових і науково-практичних конференціях: Міжнародній науковій 

конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (Хмельницький, 21–22 

жовтня 2016 року), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стан 

дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні 

аспекти» (Київ, 8 грудня 2016 року), Міжнародній науковій конференції 

«Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (Хмельницький, 25 жовтня 2019 

року), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні погляди на 

актуальні питання правових наук» (Запоріжжя, 22–23 листопада 2019 року). 

Публікації. Основні висновки, пропозиції та рекомендації, викладені в 

дисертаційному дослідженні, знайшли відображення в 9 публікаціях, з яких 2 

наукові статті, опубліковані у фахових наукових журналах України, 3 – у 

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

практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, які поділяються на вісім підрозділів, висновків, списку 
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використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 192 

сторінки, обсяг основного тексту дисертації – 157 сторінок. Список 

використаних джерел містить 183 найменування на 18 сторінках. Додатки 

викладено на 2 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У 

ЗВ’ЯЗКУ З НАБУТТЯМ, ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ 

ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ 

 

1.1. Стан дослідження інституту зобов’язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави 

Питання сутності правової категорії безпідставного збагачення, а також 

загалом проблематика інституту зобов’язань з набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави не залишаються поза увагою української 

наукової спільноти. Низка дисертаційних досліджень, численні публікації та 

матеріали різного характеру дозволяють стверджувати про формування 

новітньої наукової традиції дослідження кондикційних зобов’язань, їх 

значення та місця в сучасній українській цивілістиці. Зупинимось на аналізі 

головних етапів становлення та розвитку вчення про зобов’язання з 

безпідставного збагачення у юридичній науці незалежної України, що 

дозволить окреслити стан дослідження цієї теми на сьогодні. 

Дисертаційна робота І.Е. Берестової [5] стала першим ґрунтовним 

дослідженням правової природи зобов’язань з набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави, що засновувалась на положеннях чинного 

ЦК України. У дисертації досліджувались питання історії інституту 

безпідставного збагачення крізь призму римського права, де поняття 

кондикції бере свій початок, а також еволюція кондикційних зобов’язань на 

українських землях у цивільному законодавстві XIX-XX століття. Крім цього 

у рамках першого розділу вивчалось місце аналізованого інституту в системі 

недоговірних зобов’язань та правова природа виникнення останніх. Другий 

розділ дослідження було присвячено видам зобов’язань з набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави, серед яких авторкою 

розглянуто: отримання за недійсним правочином, витребування майна 

власником із чужого незаконного володіння та інші види. Окремо увага 
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звертається на види майна, що не підлягають витребуванню та здійснюється 

порівняльно-правовий аналіз інституту безпідставного збагачення за 

положеннями ЦК України та законодавством деяких зарубіжних країн. 

Розділ третій присвячено вивченню класичної проблематики співвідношення 

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

іншими цивільно-правовими засобами захисту права власності, зокрема з 

деліктними та договірними зобов’язаннями, зобов’язаннями, що виникають 

із вчинення дій у майнових інтересах особи без її доручення та з 

віндикаційним позовом.  

До найбільш важливих висновків, зроблених за результатами цього 

дисертаційного дослідження можна віднести наступні. Так, І.Е. Берестова 

стверджує про повернення у цивільному законодавстві незалежної України 

первинного значення інституту набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави, що був закладений у його зміст ще за часів римського 

права, шляхом надання положенням про кондикційні зобов’язання 

диспозитивного характеру в якості універсального засобу захисту майнових 

прав громадян, юридичних осіб та держави загалом. Таким чином, як 

резюмує авторка, фундаментальні засади римського приватного права, поруч 

з досягненнями романістики та української цивілістики за період 

незалежності та попередні етапи розвитку цього інституту, були відображені 

у нормах чинного ЦК України. 

Логічним продовженням вивчення традиції римського приватного 

права в частині кондикційних зобов’язань стало вивчення вітчизняного 

цивільного законодавства XIX-XX століть, що також стане одним з предметів 

аналізу у рамках нашої дисертаційної роботи. Авторка звертає увагу на 

підходи до нормативного регулювання кондикцій за часів Російської імперії, 

позиції Правлячого Сенату з цього приводу та цивілістичну думку 

авторитетних дослідників того часу (Г.Ф. Шершеневича, 

Л.О. Петражицького, В.М. Роземблюма та інших). При цьому, на нашу 

думку, слід було приділити більшу увагу положенням проекту Цивільного 
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уложення 1905 року [164, c. 453-678], що став важливим перехідним етапом 

між здобутками дореволюційної цивілістичної думки та першою радянською 

кодифікацією – ЦК УРСР 1922 року, що буде здійснено далі в межах нашого 

дослідження відповідної проблематики. Оскільки, як справедливо відзначає 

І.Е. Берестова, «доробок цивілістики Російської імперії спричинив значний 

вплив не лише на розуміння сутності інституту набуття, збереження майна 

без достатньої правової підстави у дореволюційній Росії, але й на трактуванні 

його в радянському та пострадянському цивільному праві країн, що входили 

до складу колишньої Російської імперії та колишнього СРСР» [5, c. 33]. 

Вивчаються в аналізованій дисертаційній роботі й приписи радянських 

цивільних кодексів (ЦК УРСР 1922 року та ЦК УРСР 1963 року), яким також 

далі приділимо увагу. 

Стосовно місця зобов’язань з безпідставного збагачення в системі 

недоговірних зобов’язань І.Е. Берестова пропонує розглядати їх в якості 

самостійних охоронних зобов’язань, що відіграють важливу роль. 

Обґрунтовуються на сьогодні усталені у вітчизняній цивілістиці позиції щодо 

майнового характеру відповідних зобов’язань (головним чином їх поширення 

на грошові зобов’язання), загальних передумов їх виникнення та 

розмежування кондикційних зобов’язань та деліктних на основі вивчення 

характеру дій та їх направленості: у зобов’язаннях із відшкодування шкоди, 

дії боржника направлені на те, щоб нанести майнову шкоду потерпілому, в 

результаті яких він може і не отримати ніякої майнової вигоди; у той час як у 

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

поведінка боржника зовсім інша: його дії направлені на те, щоб збільшити 

своє майно за рахунок іншої особи. 

Заслуговує на увагу позиція І.Е. Берестової щодо поняття «відсутності 

правової підстави набуття, збереження майна» як однієї з головних умов 

виникнення відповідних зобов’язань, під якою науковець розуміє «такий 

перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій 

вказівці закону або суперечить меті правовідношення і його юридичному 
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змісту» [5, c. 62]. Поруч з цим детально досліджується значення 

суб’єктивних умов виникнення зобов’язань з безпідставного збагачення, як 

ретроспективно з огляду на досягнення радянської доктрини цивільного 

права, так і з огляду на реалії чинного ЦК України. Дискусійним вважаємо 

твердження стосовно того, що «незалежно від поведінки (дій або 

бездіяльності) набувача, яка передує створенню на його стороні майнової 

вигоди і яка може бути як протиправною так і правомірною, сам факт 

наявності на його стороні набуття, збереження майна без достатньої правової 

підстави (набутого або збереженого) в решті решт робить поведінку набувача 

протиправною, оскільки ця поведінка вступає в об’єктивне заперечення зі 

ст. 1212 ЦК України» [5, c. 69]. Не зупиняючись на цьому зараз, дослідимо 

питання значення протиправності поведінки набувача далі. 

Також у дисертації І. Е. Берестової детально досліджено окремі види 

кондикційних зобов’язань за положеннями ЦК України. Особливу увагу 

приділено поверненню отриманого за недійсним правочином та 

витребуванню майна власником із чужого незаконного володіння. 

Встановлюються підстави виникнення відповідних зобов’язань, аналізуються 

конкретні способи захисту, до яких може звернутись власник майна. У 

випадку визнання правочину недійсним це двостороння реституція та 

додаткові майнові наслідки, які полягають в обов’язку відшкодувати 

заподіяні збитки та моральну шкоду. Підкреслюється, що повернення 

виконаного однією зі сторін у зобов’язанні властиво, переважно, грошовим 

зобов’язанням, в рамках яких також повинні нараховуватись проценти згідно 

з загальними положеннями ЦК України. 

До наукової новизни віднесено висновки дисертанта стосовно 

удосконалення положень, за якими відбувається розмежування зобов’язань із 

набуття, збереження майна без достатньої правової підстави з іншими 

цивільно-правовими засобами захисту права власності, а саме: 1) відсутність 

умислу в діях набувача та наявність певного кредитора, на користь якого і 

стягується відшкодування, обумовлюють виникнення зобов’язань із набуття, 
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збереження майна без достатньої правової підстави і є критерієм 

розмежування їх із деліктними зобов’язаннями; 2) визнання договору 

неукладеним є підставою для задоволення інтересів потерпілого шляхом 

позову із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави; 

3) природні властивості витребовуваного майна і визначена форма 

використання цих властивостей в певних умовах цивільного обігу 

обумовлюють розмежування досліджуваних зобов’язань із віндикаційними 

вимогами. В окремих випадках ознакою, яка розмежовує ці позови є 

наявність або відсутність майнової вигоди на стороні відповідача. 4) критерій 

вольової направленості дій особи щодо розпорядження належним їй майном 

є підставою для розмежування досліджуваних зобов’язань із зобов’язаннями, 

що виникають із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її 

доручення [5, c. 7-8]. 

Під змістовно іншим кутом зору досліджуються кондикційні 

зобов’язання у дисертаційній праці Г.В. Пучкової «Зобов’язання, що 

виникають внаслідок безпідставного збагачення, за римським приватним 

правом та їх рецепція у цивільному праві України» [129]. Таким чином в 

основу роботи покладено з’ясування генезису інституту повернення майна, 

набутого або збереженого без достатньої правової підстави з огляду на аналіз 

його витоків у традиції римського приватного права, побудови причинно-

наслідкових та хронологічних зв’язків між догмами римського права та 

сучасним правовим регулювання кондикцій у ЦК України. Засадничим для 

аналізованої наукової праці виступає вчення про рецепцію римського права 

як складного процесу аналізу, запозичення та засвоєння юридичної 

термінології, конструкцій та механізмів регулювання приватно-правових 

відносин на прикладі рецепції зобов’язань з безпідставного збагачення. 

Виходячи з цього здійснюється й структурна побудова дисертації: від 

комплексного вивчення формування концепції та системи зобов’язань у 

римському праві, місця кондикційних зобов’язань у ній, змісту та видів 



31 

останніх (розділ 2) до послідовного аналізу ключових аспектів рецепції цих 

зобов’язань у цивільному законодавстві України (розділ 3). 

За результатами дослідження системи кондикційних зобов’язань у 

римському праві авторка приходить до висновків, що формування зазначених 

зобов’язань відбувалося у контексті загального процесу формування 

зобов’язань як частини римського приватного права. При цьому 

зобов’язання, що виникають внаслідок безпідставного збагачення за рахунок 

іншої особи не підпадали під основні підстави виникнення зобов’язань за 

стародавнім римським приватним правом, якими були контракти та делікти, 

та сформувались пізніше за них за допомогою преторського права. У зв’язку 

з цим римське право розглядало безпідставне збагачення за рахунок іншої 

особи, поруч з веденням чужих справ без доручення як «нібито договірні» 

(«квазідоговірні») підстави виникнення зобов’язань. Пучкова Г.В. 

підкреслює, що «таке розуміння сутності безпідставного збагачення 

пов’язане з тим, що у більшості випадків воно відбувається за наявності між 

учасниками даних відносин певного правового зв’язку ще до того як 

трапилося таке збагачення. Тому при каузальному підході до формування 

системи і засад відповідних зобов’язань зазначені обставини виявилися 

вирішальними» [129]. 

Також варта уваги досліджена вченою систематизація Юстиніана 

окремих випадків безпідставного збагачення, до яких у рамках дисертаційної 

роботи було віднесено: 1) condictio indebiti (позов про повернення не 

заборгованого); 2) condictio causa data causa non datorum (позов про 

повернення майнового надання, мета якого не досягнута); 3) condictio ex 

causa furtiva (позов, що подається на підставі «крадіжки» – зловмисного 

привласнення чужого майна); 4) condictio ex causa injusta (позов про 

повернення одержаного несправедливо чи за неправильною підставою; 

5) condictio sine causa (загальний позов про повернення одержаного за 

відсутності правових підстав чужого майна) [129, c. 96-97]. Пов’язаним з цим 

є положення, що було винесено до наукової новизни дисертаційного 
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дослідження, а саме, що зобов’язання внаслідок придбання або збереження 

майна без достатньої правової підстави сформувалися у римському 

приватному праві не як охоронні, а як регулятивні зобов’язання (нібито 

договори), що знаходило відображення і у більш пізніх правових системах 

[129, c. 10]. Ця позиція є важливою для розуміння кондикційних зобов’язань 

й у рамках нашого наукового дослідження, відображаючи досягнення 

певного наукового консенсусу в цьому питанні.  

Значний науковий інтерес становлять й висновки та позиції наукової 

новизни, сформульовані у третьому розділі дисертації, присвяченому 

рецепції кондикційних зобов’язань римського права у цивільному 

законодавстві України. Враховуючи складний та загалом опосередкований 

характер рецепції інституту зобов’язань з безпідставного збагачення 

спочатку вивчаються відповідні процеси, що мали місце у законодавстві 

країн, які вплинули на розвиток цивільного права України. У світлі цього 

підкреслюється, що «формування сучасного інституту зобов’язань, які 

виникають внаслідок безпідставного збагачення, почалося у ХІХ ст., після 

того як розвиток європейської правової думки отримав логічне завершення у 

кодифікаціях цивільного законодавства, передусім, у Франції, Німеччині, 

Швейцарії та деяких інших країнах з аналогічними правовими системами» 

[129, c. 99]. 

Проте і тут рецепція не була безпосередньою, а відбулась через 

сприйняття положень кодифікацій вказаних європейських країн цивільним 

правом Російської імперії, яке в подальшому вплинуло на радянські цивільні 

кодекси і, таким чином, на концепції, закріплені в чинному ЦК України. 

Авторкою досліджуються положення Французького цивільного кодексу 

1804 року, Німецького цивільного уложення 1896 року, що безпосередньо 

вплинули на дореволюційне цивільне право та законодавство Радянського 

Союзу, а також норми Швейцарського цивільного кодексу 1907 року, 

Цивільного кодексу Квебеку 1991 року. Аналізуються різні підходи до 

нормативного закріплення сутності та підстав виникнення кондикційних 
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зобов’язань, термінологічні відмінності стосовно розуміння понять 

«виконання», «збагачення» та інших, розглядаються суттєві відмінності між 

романською та германською моделями інституту зобов’язань з 

безпідставного збагачення у цих питаннях. Резюмується, що римське 

приватне право справило значний вплив на згадані сучасні правові системи, в 

тому числі й щодо безпідставного збагачення, а саме шляхом визначення 

останнього як типового прикладу квазіконтракту, закріплення ключового 

принципу недопустимості збагачення однієї особи за рахунок іншої без 

достатньої правової підстави та пов’язаних з цим механізмів та юридичних 

конструкцій.  

Разом з цим Г.В. Пучкова справедливо вказує й на відмінні риси, що 

супроводжували паралельні процеси рецепції принципів римського 

приватного права щодо безпідставного збагачення у різних країнах. Так, 

«якщо французька правова система притримувалася каузального принципу 

побудови таких зобов’язань, то німецьке, а вслід за нею і російське цивільне 

право більше тяжіло до абстрактних конструкцій, що ґрунтувалися на 

використанні загального принципу римського права щодо несправедливості 

збагачення за рахунок іншої особи за відсутності договору тощо» [129, 

c. 112-113]. 

У частині ж рецепції римського права при формуванні зобов’язань з 

безпідставного збагачення у цивільному праві України цілком слушним 

висновком є твердження про виникнення цього інституту в українському 

праві лише протягом XIX ст. як логічного наслідку послідовного запозичення 

у Російській імперії здобутків кодифікацій цивільного законодавства у 

Німеччині, Франції, Швейцарії та інших європейських державах. 

Засновуючись на цьому Г.В. Пучкова аналізує поступову еволюцію інституту 

зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави у 

ЦК УРСР 1922 року та ЦК УРСР 1963 року. За результатами такого аналізу 

сформульовані низка ключових відмінностей чинного ЦК України від 

радянських кодифікацій цивільного права, що загалом свідчить про 
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повернення до класичних зразків приватного права, тобто про рецепцію 

принципових підходів, сформованих у римському праві стосовно розуміння 

сутності зобов’язань, які виникають з безпідставного збагачення однієї особи 

за рахунок іншої. До таких рис ЦК України віднесено виключення 

положення про стягнення у доход держави майна, придбаного за рахунок 

іншої особи не за правочином, а внаслідок інших дій, вчинених з метою, яка 

завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, якщо таке майно не 

підлягає конфіскації [129, c. 126-128] (що попередньо закріплювалось на 

рівні ст. 470 ЦК УРСР 1963 року).  

У контексті дослідження впливу концепції та механізмів кондикційних 

зобов’язань у римському приватному праві на цивільне законодавство 

незалежної України з огляду на формування поняття зобов’язань з набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави та на визначення умов їх 

виникнення, змісту вказаних зобов’язань, виокремимо такі позиції 

Г.В. Пучкової:  

1) змістом кондикційних зобов’язань є право потерпілої особи 

(кредитора) вимагати від набувача майна (боржника) повернення 

безпідставно отриманого або збереженого майна і відповідний обов’язок 

боржника виконати цю вимогу й повернути безпідставно одержане майно;  

2) ЦК України, в питанні визначення обов’язку та обсягу повернення 

не лише майна, але й отриманих від нього доходів, а також встановлення 

відповідальності за допущене набувачем погіршення майна, виходить з 

моменту, коли набувач дізнався або міг дізнатись про безпідставність 

збагачення, таким чином стимулюючи суб’єктів цивільного права до 

обачності, розважливості, сумлінності у випадках придбання майна з підстав, 

що здаються сумнівними;  

3) висновок, відображений окремим пунктом наукової новизни, згідно з 

яким «у цивільному праві України рецепція положень римського приватного 

права стосовно зобов’язань, які виникають з безпідставного збагачення за 

рахунок іншої особи, має поки що непослідовний і незавершений характер, 
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що пояснюється відсутністю цілісної концепції рецепції положень римського 

зобов’язального права у цивільне законодавство України. Це знаходить 

відображення як у іноді необґрунтованих трансформаціях концепції таких 

зобов’язань, непослідовності при визначенні місця зазначеного інституту у 

системі зобов’язань, так і у формулюванні та змісті окремих норм, 

термінології тощо» [129, c. 11; c. 129; c. 132]. 

Серед останніх комплексних досліджень проблематики кондикційних 

зобов’язань у 2016 році було захищено дисертацію І.М. Гончарова 

«Цивільно-правові зобов’язання, що виникають внаслідок безпідставного 

збагачення (порівняльно-правове дослідження за законодавством України та 

країн Європейського Союзу» [14]. Беручи до уваги компаративістський 

характер цієї праці, безпосередньо питанням правового регулювання 

зобов’язань з безпідставного збагачення у державах-членах ЄС було 

присвячено розділ 4 дисертації, у рамках якого розглянуто моделі правового 

регулювання цих зобов’язань та процеси гармонізації недоговірних 

зобов’язань із принципами та модельними правилами європейського 

приватного права. Натомість зміст перших трьох розділів присвячено 

класичним у межах аналізованої тематики питанням еволюції правової 

регламентації кондикційних зобов’язань на українських землях, загальній 

характеристиці цих зобов’язань (їх поняттю та фактичному складу), проблемі 

співвідношення генерального кондикційного позову з іншими вимогами про 

захист цивільного права, зокрема з вимогами про відшкодування шкоди, 

витребування майна з чужого незаконного володіння, а також з договірними 

зобов’язаннями. 

До категорії «уперше» наукової новизни автором запропоновано, 

зокрема: розкриття змісту та особливостей трьох основних моделей 

правового регулювання зобов’язань, що виникають унаслідок безпідставного 

збагачення, в країнах-членах Європейського Союзу за критерієм наявності чи 

відсутності в правовій системі конструкції загального позову про безпідставне 

збагачення, як романська, германська та англосаксонська (на що, в тому 
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числі, ми спиратимемось далі у тексті цієї роботи); обґрунтування 

проміжного місця української моделі регулювання кондикційних зобов’язань 

між германською та романською з більшим наближенням до останньої у 

зв’язку з субсидіарним характером загального кондикційного позову, 

закріпленого в нормах ЦК України; а також виділимо позицію стосовно 

обґрунтування необхідності гармонізації положень глави 83 Цивільного 

кодексу України відповідно до принципів і модельних правил європейського 

приватного права (Draft Common Frame of Reference) в частині розуміння 

поняття безпідставного збагачення, умов його виникнення і змісту 

правовідносин, що виникають у зв’язку із безпідставним збагаченням [14, 

c. 8]. 

У зв’язку з цим автором було проаналізовано не лише нормативні 

приписи відповідних законодавчих актів зарубіжних країн-членів ЄС, але й 

зарубіжну доктрину. Значну увагу приділено процесам гармонізації 

недоговірних зобов’язань загалом та кондикційних зобов’язань зокрема в 

рамках роботи над масштабними європейськими документами у цій сфері, 

модельними законами, серед яких Принципи європейського договірного 

права, Принципи міжнародних комерційних договорів та, найбільшою 

мірою, Модельними правилами європейського приватного права (або Draft 

Common Frame of Reference, DCFR). Було сформульовано низку базових 

завдань, вирішення яких на рівні глави 83 ЦК України пов’язується автором з 

наближенням національного цивільного законодавства до здобутків 

сучасного європейського права.  

Серед таких положень варто наголосити на актуальності: визначення 

сутності та змісту безпідставного збагачення; існуванні нагальної потреби в 

закріпленні норми стосовно відповідності розміру збагачення та розміру 

шкоди: наскільки збагачена особа збагатилась, настільки потерпіла сторона 

зазнала певних втрат; кристалізації поняття та обсягу шкоди, завданої особі в 

результаті безпідставного збагачення; врегулюванні правила, згідно з яким 

збагачення також призводить до заподіяння шкоди іншій особі у випадку, 
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коли боржник надає збагачення збагаченій особі і, в результаті, потерпіла 

сторона втрачає право вимагати в боржника предмет збагачення; приділенні 

уваги виникненню збагачення за участю третьої сторони; передбаченні, що 

збагачення може відповідати завданій шкоді навіть у випадку, коли вони є 

різними за своєю природою чи вартістю та ін. Окремо автором 

обґрунтовується теза про необхідність перейменування назви глави 83 ЦК 

України подібно до єдиного загальноприйнятого підходу, який 

застосовується в країнах-членах ЄС – замість «Набуття, збереження майна 

без достатньої правової підстави» – «Безпідставне збагачення» (Unjust 

enrichment) [14, c. 163-183]. 

Важливими для розвитку вітчизняного вчення про зобов’язання з 

набуття, збереження майна без достатньої правової підстави вважаємо також 

пропоновані І. М. Гончаровим позиції щодо: 1) розмежування кондикційної 

вимоги й інших способів захисту права за критерієм субсидіарності 

застосування позову, що випливає із зобов’язань у зв’язку із безпідставним 

збагаченням, за аналогією із країнами-членами Європейського Союзу, які 

належать до романської моделі правового регулювання кондикційних 

зобов’язань; при цьому субсидіарність кондикційного позову означає, що він 

повинен пред’являтись лише тоді, коли спеціальний позов не є доступним для 

потерпілої сторони через об’єктивні причини; 2) перелік об’єктів 

кондикційного зобов’язання шляхом його розширення, який включає в себе 

не лише річ, грошові кошти як у готівковій, так і безготівковій формах, а й 

майнове право, роботи, послуги, інформацію; 3) співвідношення 

кондикційної вимоги із вимогою про повернення неналежного платежу, 

відповідно до якого зобов’язання з неналежного платежу не має самостійного 

характеру і розглядається лише як один із окремих випадків застосування 

генерального кондикційного позову, як це передбачено в законодавстві країн 

германської моделі правового регулювання кондикційних зобов’язань, 

зокрема у Німеччині та Греції. У рамках продовжуваної дискусії щодо 

значення протиправності дій набувача для виникнення кондикційних 
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зобов’язань дістало подальшого розвитку положення, згідно з яким 

суб’єктивна протиправність (винність і недобросовісність), а також 

об’єктивна протиправність стосовно дій суб’єктів не є обов’язковою умовою 

виникнення зобов’язання із безпідставного збагачення; юридичною 

значимою є лише об’єктивна протиправність щодо результату поведінки 

суб’єктів або певної події, тобто об’єктивна протиправність переміщення 

майна [14, c. 9-10]. 

В останні роки науковий інтерес до проблем зобов’язань з 

безпідставного збагачення також не згасає. Варто зазначити праці 

О.І. Чепис [168], О.Є. Самбір [139], Б.П. Карнауха [41], К.Г. Некіт [58], 

А.В. Рогатюк [134] та інших авторів, що присвячені дослідженню поняття, 

окремих складових елементів кондикційних зобов’язань, дискусійних 

аспектів їх правового регулювання та порівняльно-правового аналізу 

зобов’язань з безпідставного збагачення в Україні, європейських країнах та 

згідно з проектами європейських модельних законів. До прикладу, К.Г. Некіт 

зазначає, що у цілому правила про безпідставне збагачення, закріплені в 

українському законодавстві відповідають концепції, відображеній у DCFR. 

Разом з тим, на думку вченої, деякі положення DCFR мають бути враховані 

українським законодавцем в процесі адаптації українського законодавства до 

законодавства ЄС, що стосується, зокрема, правил про особливості 

виникнення безпідставного збагачення у випадку виконання обов’язку третій 

особі, пороків волі потерпілого при наданні згоди або виконанні ним 

обов’язку, неможливості повернення безпідставного збагачення у натурі, 

обставин, за яких особа звільняється від повернення безпідставного 

збагачення, конкуренції зобов’язань тощо [58, c. 66]. 

Отже, констатуємо, що тісно пов’язані питання безпідставного 

збагачення, зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової 

підстави та заснований на відповідному праві вимоги генеральний 

кондикційний позов є предметом окремих дисертаційних досліджень та 

наукових публікацій. Увага приділяється генезису цього інституту як з 
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огляду на процеси багатоетапної рецепції положень римського приватного 

права у вітчизняному цивільному законодавстві, так і крізь призму 

кодифікаційної роботи, що здійснювалась на території спочатку Російської 

імперії, а потім – Радянського Союзу. Важливим здобутком проведених 

попередньо досліджень є проведення порівняльно-правового аналізу сутності 

та механізмів застосування кондикційного позову в даних правовідносинах, 

розгляд різних моделей законодавчого регулювання зобов’язань з 

безпідставного збагачення.  

Разом з цим, з урахуванням сучасної судової Верховного Суду  

практики потребують більш поглибленого вивчення елементи зобов’язань з 

набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, обсяг 

відшкодування, що може надаватись потерпілій особі. Слід вдосконалити 

також вчення щодо підстав та умов виникнення кондикційних зобов’язань, 

моменту виникнення таких зобов’язань. Також залишається низка 

спеціальних проблем інституту зобов’язань з безпідставного збагачення, які 

потребують розгляду в рамках нового дисертаційного дослідження, з 

урахуванням сучасної судової практики та євроінтеграційних реалій. 

 

 

1.2. Еволюція правового регулювання інституту зобов’язань у зв’язку з 

набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави 

 

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

без достатньої правової підстави беруть початок у традиції римського права. 

Попри це, на українських землях про формування правового регулювання 

вказаних зобов’язань можна говорити лише у контексті еволюції 

законодавчої регламентації цивільно-правових відносин у XIX-XX століттях, 

коли, як слушно резюмує Г.В. Пучкова, вже відбулось становлення сучасних 

європейських систем цивільного права, пов’язуване з підготовкою 
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кодифікацій цивільного законодавства у Франції, Німеччині, Швейцарії та 

інших державах з аналогічними правовими системами [129, c. 114-115]. 

Аналізуючи характерні риси та специфіку правового розуміння та 

законодавчого регулювання зобов’язань з безпідставного збагачення у 

дореволюційні часи та до прийняття Цивільного кодексу УРСР 1922 року, 

найперше слід звернутись до Зводу законів Російської імперії 1832 року 

(нами розглядається видання 1914 року), а саме до Тому X, частини I – Зводу 

законів цивільних [35]. Не отримавши окремого закріплення на рівні 

нормативних положень останнього, правовий зміст зобов’язань з 

безпідставного збагачення був сформований на основі тлумачень у формі 

своєрідного «вчення» Сенатом Російської імперії, що дозволяє вченим 

говорити лише про «часткову відомість» зобов’язань з безпідставного 

збагачення для судової практики та правової теорії того часу [25, c. 15]. 

Позиції Правлячого Сенату засновувались на розширенні 

нормативного змісту ст. 574 Зводу законів, згідно з якою: «Як за загальним 

законом ніхто не може бути без суду позбавлений прав, що йому належать, 

то всякий збиток у майні та завдані кому-небудь шкода або збитки, з одного 

боку, накладають обов’язок надавати, а з іншого – створюють право вимагати 

винагороди». Саме ця норма лягла в основу судової практики Сенату у 

справах щодо зобов’язань з безпідставного збагачення. З іншого боку, 

цікавою є позиція А.В. Слесарева, який натомість вказує на ключову роль 

саме рішень Сенату в регулюванні відповідних суспільних відносин, а не 

положень ст. 574 Зводу законів, що дозволяє говорити про дію у цій сфері 

прецедентного права [141, c. 63]. 

Висловлювались й думки стосовно можливості застосування до 

досліджуваних зобов’язань інших норм Зводу законів, у той час як позиції, 

що містились в рішеннях Сенату та загалом правова природа кондикційних 

зобов’язань стали предметом для активних наукових дискусій серед 

цивілістів того часу.  
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Так, порівнюючи позиції останніх, О.В. Климович вказує на відсутність 

єдиної думки про те, якою нормою Зводу законів повинен бути 

обґрунтований заснований на цьому зобов’язанні кондикційний позов. Серед 

висловлюваних думок було звернення до ст. 684 (кожна особа зобов’язана 

винагородити за шкоду та збитки, завдані нею іншому його діями або 

упущеннями); ст. 691 (кожен має право віднаходити своє майно з чужого 

незаконного володіння); ст. 693 (стосовно захисту зобов’язальних прав, що 

випливають з договорів та правопорушень); ст. 699 (спосіб набуття повинен 

бути законним). При цьому вчений додає, що нерідко Сенат, поруч з 

цитованою ст. 574 Зводу законів, звертався й до наведених норм, зокрема 

положень ст. 691, ст. 693 та ст. 609, згідно з якою кожен, хто володіє чужим 

майном, хоч і добросовісно, повинен повертати його власнику [43, c. 47]. 

Дослідивши висновки Сенату у відповідних цивільних справах, 

І.Е. Берестова стверджує, що зобов’язання із набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави розглядалися ним як наслідки, котрі 

випливають з дій, побудованих за системою генерального делікту. Сенатом 

було чітко встановлено, що безоплатний перехід цінностей з рук у руки не 

передбачався, і ніхто не мав права збагачуватися за чужий рахунок без 

законної на те підстави [5, c. 30]. До такого ж висновку приходив і 

Г.Ф. Шершеневич, стверджуючи, що збагачення однієї особи в збиток іншої 

без достатнього юридичного обґрунтування створює зобов’язання повернути 

приєднану цінність – ніхто не повинен збагачуватись на шкоду іншому [170, 

c. 403]. 

Загалом досягненням тогочасної цивілістичної думки слід вважати 

формування базових умов виникнення зобов’язань з набуття, збереження 

майна без достатньої правової підстави, до яких було віднесено: 1) сам факт 

збагачення як збільшення вартості майна шляхом приєднання до неї нової 

цінності або шляхом збереження тієї цінності, яка повинна були вийти зі 

складу майна; 2) збагачення повинно бути на шкоду потерпілому або за його 

рахунок, тобто збагаченню отримувача повинно відповідати (хоч і не 



42 

обов’язково пропорційне) зменшення майна потерпілого внаслідок вибуття з 

його складу певної цінності або ненадходження тієї, яка повинна була увійти 

до його складу; 3) відсутність юридичної підстави для збагачення однієї 

особи за рахунок іншої, тобто таке збагачення не засноване на угоді, законі 

чи будь-якій іншій правовій підставі [43, c. 49].  

В окремих випадках, зокрема на практиці, до таких умов відносили 

також відсутність умислу з боку набувача, спрямованого на отримання або 

збереження майна, що пов'язувалось із застосуванням позову про завдання 

шкоди, якщо в дії набувача були винними [148, c. 55-56]. До питання 

важливості вини як умови виникнення обов’язку повернення безпідставного 

набутого, збереженого майна в рамках кондикційного зобов’язання 

повернемось дещо далі. 

Таким чином, Правлячий Сенат був змушений долати прогалини в 

тогочасному цивільному законодавстві Російської імперії шляхом 

застосування аналогії закону при регулюванні зобов’язань з безпідставного 

збагачення, звертаючись до найближчих до них деліктних зобов’язань. Це 

свідчило про розвиток майнових відносин у суспільстві, сформування 

реальної потреби в нормативному закріпленні та соціальному утвердженні 

інституту зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової 

підстави. На користь цієї позиції свідчать наступні спроби кодифікації 

цивільного законодавства на теренах Російської імперії. 

Так, не прийнятий проект Цивільного уложення 1905 року [164], що 

досі високо оцінюється як результат цивілістичної думки та здобуток в 

історії кодифікації приватного права на, в тому числі, українських землях 

[147, c. 230], уже містив розгорнуті положення стосовно зобов’язань з 

безпідставного збагачення («повернення безпідставно отриманого»). Цьому 

інституту було присвячено 5 статей (ст.ст. 2596-2600) у рамках окремої 

Глави III Розділу III Книги п’ятої Цивільного уложення.  

До ключових позицій Глави III належали закріплення загального 

обов’язку особи, яка отримала що-небудь на виконання не існуючого або 
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недійсного зобов’язання повернути отримане або його вартість, що 

встановлюється й на рівні ч. 2 ст. 1213 чинного Цивільного кодексу України 

(далі – ЦК України) [165], коли у разі неможливості повернути в натурі 

потерпілому безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість, яка 

визначається на момент розгляду судом справи про повернення майна.  

Але, на відміну від норм ЦК України, ст. 2596 проекту Цивільного 

уложення передбачала можливість неповернення безпідставно набутого, за 

умови, якщо особа доведе: 1) що особа, яка вимагає повернення знала під час 

виконання про неіснування або недійсність зобов’язання або повинна була 

надати майно у зв’язку з моральним обов’язком або вимогами пристойності, 

або; 2) зобов’язання після виконання стало дійсним [164]. Проблематика, 

описана в першій частині першої з підстав (зі зрозумілих причин, опустимо 

тут аналіз категорій морального обов’язку та вимог пристойності) отримує 

правове регулювання у площині загальних правил недійсності правочину, 

закріплених у § 2 Глави 16 ЦК України, зокрема у ст. 230, якою 

регламентуються правові наслідки вчинення правочину під впливом обману 

та загальної ст. 216, що встановлює правові наслідки недійсності правочину – 

кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона 

одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого 

повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, 

виконаній роботі, наданій послузі, – відшкодувати вартість того, що 

одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування [165].  

Стосовно ж безпосередньо використаного у проекті Цивільного 

уложення формулювання «(не)дійсності зобов’язання» погоджуємось із 

позицією В.І. Крата, який вказує на недопустимість такої конструкції як 

недійсність зобов’язання, що по своїй суті є еклектичною та алогічною. 

Оскільки, звертаючись до аргументації дослідника, зобов’язання представляє 

собою правовідношення, яке складається із права кредитора та обов’язку 

боржника, у той час як у цивілістичній доктрині традиційно недійсність 

пов’язується із юридичним фактом (правочином, договором та ін., що є 
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одними з підстав виникнення зобов’язання), що зумовлює настання певних 

правових наслідків (виникнення, зміни або припинення цивільних прав та 

обов’язків). Екстраполяція змісту зобов’язання крізь призму недійсності 

призведе до наявності недійсності всього або частини права кредитора та 

обов’язку боржника, що неприпустимо [49, c. 412-413]. 

Приписи наступної ст. 2597 проекту Цивільного уложення свідчать про 

те, що інститут зобов’язань з безпідставного збагачення навіть в рамках 

досягнень цього прогресивного та комплексного документу ще повністю не 

«звільнився» від застосування до його регламентації механізмів, 

притаманних іншим цивільно-правовим відносинам. Зазначена норма 

закріплювала, що особа, яка отримала майно у власність згідно з неіснуючим 

або недійсним зобов’язанням повинна була повернути його тому, від кого 

воно було отримано, за правилами про незаконне, добросовісне або 

недобросовісне володіння.  

Засновуючись на цьому, ст. 2598 встановлювала два випадки, залежно 

від добросовісності набувача: 1) особа, яка добросовісно прийняла чужі 

послуги або користувалася чужим майном за неіснуючим або недійсним 

зобов’язанням, повинна винагородити другу сторону за її послуги або за 

користування її майном у розмірі отриманої майнової вигоди або здійсненого 

заощадження; 2) якщо особа, яка прийняла чужі послуги або користувалася 

чужим майном знала, що вона не мала на це права, то вона зобов’язана 

винагородити другу сторону за її послуги або за користування її майном за 

ціною, що існувала в місці та у час надання послуг або користування майном, 

а також відшкодувати понесені більше того збитки за загальними правилами 

про відшкодування шкоди, завданої забороненими діяннями (ст. 2598) [164]. 

Подібна диференціація обов’язків особи, яка безпідставно набула або 

зберегла майно без достатньої правової підстави залежно від правомірності 

чи неправомірності (добросовісності чи недобросовісності) її поведінки є 

застарілою та на сьогодні не відповідає універсальній правовій природі 

досліджуваного інституту зобов’язань з безпідставного збагачення. У 
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літературі з цього приводу зазначається, що для виникнення зобов’язання, 

передбаченого ст. 1212 ЦК України, важливим є сам факт безпідставного 

набуття або збереження, а не конкретна підстава, за якою це відбулося, 

якими можуть виступати будь-які юридичні факти, як передбачені, так і не 

передбачені законом (правомірні та неправомірні дії як самої безпідставно 

збагатілої особи, так і потерпілого або третіх осіб, судова ухвала). 

Наголошується, що для визначення зобов’язання таким, що виникло 

внаслідок набуття, збереження майна без достатньої підстави, вирішальне 

значення має не характер поведінки набувача (правомірна чи неправомірна) і 

не юридичні факти, на підставі яких виникає це зобов’язання (правочини, 

події або вчинки), а відсутність передбачених законом або правочином 

підстав для набуття або збереження майна [161, c. 545].  

Цей принцип знайшов відображення, зокрема, у ч. 2 ст. 1212 

ЦК України, згідно з якою положення глави (присвяченої зобов’язанням з 

набуттям, збереження майна без достатньої правової підстави) 

застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження 

майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб 

чи наслідком події. Цікаво, що частково ця ж логіка відображалась у ст. 2600 

проекту Цивільного уложення, що поширювала аналізовані вище правила й 

на ті випадки, коли особа без законної підстави отримало майно або майнову 

вигоду не внаслідок помилки самого потерпілого, а у зв’язку з діями 

сторонньої особи або сил природи. 

Додатково ст. 2599 проекту Цивільного уложення унормовувала й 

наслідки дій, що засновувались на неіснуючому або недійсному зобов’язанні: 

особа, яка прийняла на себе зобов’язання, встановила вотчинне право або 

відмовилась від права на користь іншої особи на основі неіснуючого або 

недійсного зобов’язання наділялась правом вимагати звільнення від 

прийнятого зобов’язання, повернення переданих документів і загалом 

відновлення попереднього положення. 
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Билков В.В. серед особливостей дореволюційного правового 

регулювання зобов’язань внаслідок безпідставного збагачення відзначав: 

1) відсутність у писаному праві відповідних нормативних положень; 

2) суперечливість касаційної практики Правлячого Сенату; 3) неоднозначне 

відношення до безпідставного збагачення цивілістів. При цьому вчений 

підкреслює, що дореволюційна практика визнавала право потерпілого на 

відшкодування внаслідок такого збагачення, застосовуючи за аналогією 

норми законодавства про деліктні зобов’язання і, по більшій мірі, положення 

доктрини римського права [10, c. 80]. Поруч із цим висловлювались 

припущення, що зобов’язання з безпідставного збагачення розглядались 

Сенатом як наслідки, що випливають з дій, побудованих по системі 

генерального делікту, а правило ст. 574 не є вичерпним за своїм характером 

[141, c. 64]. 

На відсутності у рішеннях Сенату повної картини правового розуміння 

змісту і місця зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави в правовій системі цивільного законодавства 

дореволюційної Росії вказує й І.Е. Берестова [5, с. 33].  

Загалом можна резюмувати, що зобов’язання з безпідставного 

збагачення у дореволюційний період ще перебували на етапі свого 

становлення. У зв’язку з відсутністю законодавчого закріплення, ключове 

місце займали фрагментарні та непослідовні позиції Сенату Російської 

імперії, а сам інститут зобов’язань з набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави не характеризувався наявністю самостійних 

механізмів його правового регулювання. Як у випадку Зводу законів 

цивільних, коли Сенатом застосовувалась аналогія закону для поширення на 

зобов’язання з безпідставного збагачення положень деліктного права, так і 

щодо проекту Цивільного уложення, яким хоч і планувалась доволі детальна 

регламентація цього інституту, але із запозиченням підходів, притаманних 

для врегулювання питань добросовісного та недобросовісного володіння. 

Однак, здобутки дореволюційної правової доктрини та положення, закладені 
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в рамках проекту Цивільного уложення знайшли розвиток вже в радянському 

цивільному законодавстві. 

У першій ж українській кодифікації цивільного законодавства за 

радянської доби – Цивільному кодексі УРСР 1922 року [166] інституту 

набуття, збереження майна без достатньої правової підстави присвячувався 

окремий розділ та 4 статті – ст.ст. 399-402, що повністю дублюють відповідні 

норми ЦК РРФСР 1922 року, прийнятого двома місяцями раніше, у той час 

як положення останнього розроблені з запозиченням ідей, зокрема, 

Німецького цивільного уложення [13, c. 31]. Що не менш важливо, ст. 106 

ЦК УРСР 1922 року визначала безпідставне збагачення самостійною 

підставою виникнення зобов’язань, поруч з договорами та завданням шкоди. 

Розділ носив назву «Зобов’язання, що виникають внаслідок безпідставного 

збагачення» та суттєво відрізнявся за змістом від напрацювань 

дореволюційної цивілістики, що знайшли відображення у проекті Цивільного 

уложення 1905 року [164] (хоча загалом перші радянські кодифікації 

цивільного права значною мірою спирались на ідеї та формулювання проекту 

Цивільного уложення, в частині кондикційних зобов’язань напрацювання 

дореволюційного періоду майже не були використані), натомість заклавши 

підвалини сучасного підходу до регулювання зобов’язань з набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави. 

Так, по-перше, ст. 399 ЦК УРСР 1922 року закріплює загальний 

обов’язок особи, що збагатилася коштом іншої особи без достатньої 

встановленої законом або договором підстави повернути безпідставно 

одержане. При цьому не передбачаються такі умови для звільнення від цього 

обов’язку як: 1) обізнаність особи, яка пред’являє вимогу про повернення 

майна, під час виконання зобов’язання про його неіснування або недійсність; 

2) моральний обов’язок або вимоги пристойності, що обґрунтовували б 

належність обов’язку особи надати таке майно й, таким чином, позбавляли б 

її права вимагати його повернення; 3) зобов’язання після його виконання 

стало дійсним (суперечливість такої конструкції ми аналізували раніше). По-
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друге, в аналізованих нормах ЦК УРСР 1922 року відсутні вказівки та 

запозичення в частині регулювання зобов’язань з безпідставного збагачення 

за аналогією з іншими правовідносинами, зокрема про добросовісне та 

недобросовісне володіння, що було притаманним для дореволюційної 

цивілістичної думки та повинно було бути врегульовано на рівні згаданого 

Цивільного уложення в разі його прийняття. 

У ст. 399 Кодексу також зазначається, що обов’язок повернення 

безпідставного збагачення настає і тоді, коли підстава збагачення відпадає 

згодом [166], що відображено й на рівні ч. 1 ст. 1212 чинного ЦК України 

[165]. Крім цього, ст. 400 ЦК УРСР 1922 року містила приписи, що з деякими 

змінами були втілені в цивільному законодавстві незалежної України. 

Передбачалось, що безпідставно збагатілий зобов’язаний повернути або 

відшкодувати всі прибутки, які він мав або повинен мати з безпідставно 

одержаного майна з того часу, коли він дізнався або повинен був дізнатися 

про безпідставність збагачення. З того ж часу він відповідає за зроблене або 

допущене ним погіршення майна. До цього часу він відповідає лише за 

умисел та грубу недбалість. Зі своєї сторони він має право вимагати 

відшкодування зроблених ним необхідних витрат на майно з того часу, з 

якого він зобов’язаний повернути прибутки.  

Суттєвою відмінністю між цією нормою та ч. 1 ст. 1214 ЦК України є 

відсутність в останній покладення на особу, яка безпідставно збагатилася, 

відповідальності за погіршення майна до того як вона дізналась або повинна 

була дізнатись про безпідставність збагачення за умови наявності в її діях 

умислу або грубої необережності. Така позиція загалом відповідає 

аналізованій нами вище сутності зобов’язань з набуття, збереження майна 

без достатньої правової підстави у контексті неістотності характеру 

поведінки особи, що набула або зберегла майно, для виникнення у неї 

обов’язку повернути неналежне їй майно. При цьому враховуються інтереси 

набувача майна, що не знав та не міг дізнатись про безпідставність його 
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набуття або збереження та, відповідно, не повинен нести відповідальність за 

погіршення чи знищення того, що вважав обґрунтовано своїм. 

Крім цього закріплювались правила, згідно з якими не мав права 

вимагати повернення виплаченого той, хто виконав зобов’язання, хоча б і 

позбавлене позовної сили, але таке, що не є недійсним в силу закону (ст. 401 

ЦК УРСР 1922 року), а збагатілий коштом іншої особи через протизаконну 

або направлену на шкоду державі дію цієї особи зобов’язаний внести 

безпідставно одержане на прибуток держави (ст. 402 цього Кодексу) [166].  

Аналізуючи детальніше конкретні положення ЦК УРСР 1922 року 

стосовно інституту зобов’язань з безпідставного збагачення, варто 

зупинитись на такому. Найперше радянськими дослідниками, а також 

ретроспективно сучасними вченими, приділяється увага умовам виникнення 

законного обов’язку повернення безпідставно отриманого. Традиційно 

виділяються три умови: 1) наявність збагачення на стороні однієї особи 

(«збагаченої»); 2) походження цього збагачення за рахунок іншої особи 

(«постраждалої», «кондицента»); 3) відсутність достатньої, встановленої 

законом або договором, підстави збагачення. Сукупність цих умов є 

необхідною та достатньою для того, щоб, за твердженням М.А. Гурвича, на 

стороні особи, яка збагатилась утворився по відношенню до іншої особи, за 

рахунок якої вона збагатилась, стан, що називається «безпідставним 

збагаченням» [26, c. 88]. 

Рясенцев В.О., прагнучи розмежувати зобов’язання з безпідставного 

збагачення та делікти виокремлює також четверту умову – зовні правомірний 

характер зробленого набуття або збереження [138, c. 89]. Вважаємо 

запропоновану вченим конструкцію «зовні правомірної поведінки» умовною 

та оціночною, складною для встановлення у практиці реальних 

зобов’язальних правовідносин з набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави. Більше того, як ми підкреслювали вище, правомірність чи 

неправомірність поведінки набувача, поруч із неможливістю закріпити 

конкретний перелік юридичних фактів для виникнення обов’язку повернути 
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безпідставно отримане, не є іманентними ознаками аналізованих зобов’язань. 

Позиції радянських цивілістів, пов’язані з ускладненням та уточненням 

змісту та умов виникнення зобов’язань з безпідставного збагачення можна 

пояснити новизною цього інституту в радянському праві, його недостатньою 

вивченістю на доктринальному рівні та відсутністю достатньої судової 

практики, яка слугувала б механізмом перевірки відповідності нормативних 

положень особливостям реальних суспільних відносин із повернення 

безпідставного збагачення. 

Додаткові труднощі з класифікацією та нормативним закріпленням 

зобов’язань з безпідставного збагачення у радянський період виникали у 

зв’язку зі спробами їх осмислення крізь призму панівної державної ідеології. 

До прикладу, В.В. Билков наводить позиції вчених того часу, що ставили під 

сумнів саму назву аналізованих зобов’язань, вказуючи на неможливість у 

Радянському Союзі збагачення однієї особи за рахунок іншої, відсутності 

ґрунту для протиставлення підставного та безпідставного збагачення [10, 

c. 81]. Засновуючись на таких міркуваннях, К.А. Флейшиць пропонувала 

розглядати термін «зобов’язання з безпідставного збагачення», як він 

використовувався в ЦК РРФСР та ЦК інших союзних республік у 

спеціальному, юридико-технічному значенні, пропонуючи замінити на 

«безпідставне набуття» або «безпідставне отримання майна» [155, c. 211], що 

й відобразилось у наступних кодифікаціях цивільного права радянської доби, 

про які мова піде пізніше.  

Окремого значення деякі дослідники надавали питанню встановлення 

причинно-наслідкової залежності між набуттям (збереженням) майна однією 

особою та втратою (неотриманням) цього ж майна концидентом, 

постраждалою особою. Такий зв’язок у науковій літературі намагались 

класифікувати на безпосередній та опосередкований – пряме переміщення 

цінностей від потерпілого до збагаченого та опосередковане збагачення. Так, 

І.М. Гончаров наводить міркування стосовно того, що опосередкований 

перехід майна може мати місце, коли хто-небудь безпідставно збагачувався 
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за рахунок потерпілого шляхом правочину останнього з третьою особою, що 

діє від свого імені. Але, поруч із цим, безпідставне збагачення, як слушно 

підкреслює вчений далі, могло стати результатом дій потерпілого, 

збагаченого, обох сторін, третьої особи, причому дій як неправомірних, так і 

правомірних, а також результатом події, не пов’язаної з чиєюсь волею [14, 

c. 21].  

Вважаємо, що стосовно характеру конкретного правового зв’язку, який 

опосередковує набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, 

слід застосовувати той ж принцип, що й до характеристики юридичних 

фактів та правомірності чи неправомірності дій набувача. А саме: вони є 

важливими компонентами зобов’язальних правовідносин з набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави, але не являються 

визначальними як для побудови їх юридичної конструкції на нормативному 

рівні, так і при кваліфікації на етапі правозастосовної діяльності.  

Широко цитованим є підхід до визначення способів (випадків) 

виникнення обов’язку повернути збагачення К.А. Флейшиць, яка 

виокремлювала: 1) отримання неналежного, що включало виконання 

неіснуючого зобов’язання (яке припинилось виконанням або ніколи не 

існувало), перевищення належного виконання, виконання за нікчемною 

угодою, виконання до відпадання підстави виконання; 2) отримання 

виконання за недійсною угодою, що відбувалось в результаті незаконної або 

спрямованої на завдання шкоди державі дії особи, яка збагатилась; 3) інші 

випадки безпідставного збагачення, які виникають, зокрема, коли особа діяла 

в інтересах іншої особи без доручення, в результаті дій третьої особи або без 

зв’язку з будь-яким зобов’язанням [155, c. 222-231].  

Як бачимо, в основу такої класифікації покладено основні юридичні 

факти, з наявністю яких могло бути пов’язано виникнення обов’язку 

повернути отримане або збережене без достатньої правової підстави майно, в 

той час як згідно з домінуючим на сьогодні у теорії зобов’язального права 
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підходом базисом для розмежування способів безпідставного збагачення 

виступають форми останнього – отримання або збереження майна.  

Зміст ст. 401 ЦК УРСР 1922 року, згідно з якою не має права вимагати 

повернення виплаченого той, хто виконав зобов’язання, хоча б і позбавлене 

позовної сили, але таке, що не є недійсним в силу закону, вдало ілюструє 

Г.В. Пучкова. Так, вчена зауважує, що збагачення без підстави трапляється 

частіше внаслідок того, що хтось сплатив борг, якого ніколи не існувало, але, 

наприклад, сплата боргу, що на нього кредитор пропустив строк позовної 

давності, не є для кредитора одержанням того, що йому не належить, а отже, 

тут не було збагачення без підстави і особа, яка одержала борг по задавненій 

претензії, не повинна повертати отримане [129, c. 116].  

У нормах чинного ЦК України найближчим за змістом є п. 1 ч. 1 

ст. 1215, згідно з яким не підлягають поверненню безпідставно набуті 

заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, 

стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як 

засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною 

особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і 

недобросовісності з боку набувача [165]. 

Загалом вченими підкреслюється гібридний характер зобов’язань з 

безпідставного збагачення у радянському праві, коли, з одного боку, через 

запозичення ідей проекту Цивільного уложення 1905 року відбулась рецепція 

положень «буржуазного» права (так, у главі XII ЦК РРФСР та ЦК УРСР 

1922 року отримала законодавче закріплення германська модель 

генерального кондикційного позову), а, з іншого, соціалістичний характер 

ЦК (як РРФСР, так і УРСР) 1922 року відобразився у зв’язку з не тільки 

«вкрапленням норм, безпосередньо ворожих духу приватного права», але й 

«шляхом модифікації класичних цивільно-правових інститутів, більшою чи 

меншою мірою, скоригованих з позицій радянської правосвідомості». 
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Прикладом такого «тонкого налаштування» Д.В. Новак і називає 

зобов’язання з безпідставного збагачення [60, c. 175]. 

Тим не менш, інститут зобов’язань з набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави вкоренився в радянському праві (зокрема й на 

українських землях) та вже на рівні ЦК УРСР 1922 року характеризувався 

багатьма сучасними ознаками, що виокремлювались цивілістами того часу. 

Слід погодитись з позицією М.А. Граната, що незважаючи на неповноту 

формулювання (Кодекс не давав уявлення про безпідставне збереження 

майна, про те, чи має значення вина особи, яка збагатилась), заслуга 

радянського законодавця з прийняття перших радянських цивільних кодексів 

(мова йде про ЦК РРФСР, але твердження є цілком справедливим і щодо 

ЦК УРСР 1922 року) полягає в тому, що норма про безпідставне збагачення 

була сформульована, відокремлена та включена у цивільне законодавство. В 

результаті у суддів з’явилась можливість при вирішенні цивільних справ про 

безпідставне збагачення посилатись на конкретний припис закону, а не на 

загальні принципи цивільного права, що вплинуло й на накопичення судової 

практики, спираючись на яку надалі еволюціонували також самі норми про 

безпідставне збагачення [25, c. 16].  

Іншими словами, вперше в цивільному законодавстві був закріплений 

не тільки сам принцип недопустимості безпідставного збагачення однієї 

особи за рахунок іншої, але й юридичний механізм, що визначав як 

приватно-правові, так і публічно-правові наслідки його порушення [141, 

c. 78]. Вказані публічно-правові наслідки засновуються на (також вперше 

закріпленому на нормативному рівні) незаконному безпідставному 

збагаченні, врегульованому на рівні цитованої вище ст. 402 ЦК УРСР 

1922 року, згідно з якою безпідставно одержане спрямовується в дохід 

держави. 

До ключових особливостей ЦК УРСР 1922 року в частині правового 

регулювання інституту зобов’язань з безпідставного збагачення у зв’язку з 

ідентичністю відповідним положенням ЦК РРФСР 1922 року (та, таким 
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чином, можливістю застосувати ті ж доктринальні висновки та позиції) слід 

віднести й сформульовані Д.В. Новаком твердження, а саме те, що 

зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 

набули наступних ознак, які збереглись у законодавстві й досі: 1) об’єм 

витребуваного за кондикційним позовом не обмежується розміром так 

званого наявного збагачення (збагачення, яке зберіглось у відповідача до 

моменту, коли він дізнався про безпідставність отримання або збереження 

майна – поверненню підлягає майно в тому розмірі, в якому воно було 

отримано (з доданням отриманих доходів), не приймаються до уваги факти 

безоплатної передачі або добросовісної розтрати майна; 2) поверненню поруч 

з безпідставно отриманим майном підлягає не тільки фактично отримані з 

нього доходи, але й ті доходи, які набувач повинен був отримати; 3) майно, 

передане на виконання незаконної угоди, не тільки не підлягає поверненню 

недобросовісній стороні, винній у відповідному порушенні закону, але й 

стягується з іншої сторони в дохід держави в якості безпідставного 

збагачення [60, c. 190]. 

Отже, ЦК УРСР 1922 року [166] став важливою віхою на шляху 

ідейного становлення та нормативного закріплення зобов’язань з 

безпідставного збагачення, що в подальшому трансформувались у сучасний 

інститут зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової 

підстави. Характерними рисами Кодексу в частині аналізованих зобов’язань 

стало втілення загального обов’язку набувача повернути безпідставно 

отримане у його первісному стані, зокрема й тоді, коли підстава збагачення 

згодом відпала. Втілювались принципи обов’язковості повернення 

(відшкодування) всіх прибутків, що набувач отримав або повинен був 

отримати з того часу, коли він дізнався або повинен був дізнатись про 

безпідставність збагачення, покладення на нього відповідальності за 

погіршення майна, а також, з іншого боку, йому було надане право на 

відшкодування зроблених ним необхідних витрат з того ж часу.  



55 

Окремі анахронізми у правовому регулюванні зобов’язань з 

безпідставного збагачення зберігались стосовно прив’язки до умислу та 

грубої недбалості набувача в частині покладення на нього відповідальності за 

погіршення майна до того як набувач дізнався або міг дізнатись про 

безпідставність збагачення. Попри закріплення умов виникнення обов’язку 

повернути безпідставно отримане, не здійснювалась класифікація способів 

такого отримання, не було вирішено питання важливості характеру 

поведінки набувача майна, відсутні будь-які вказівки на можливість 

виникнення зобов’язань з безпідставного збагачення у зв’язку з діями 

потерпілого, третіх осіб, внаслідок подій тощо. 

У рамках положень наступного Цивільного кодексу УРСР, прийнятого 

18 липня 1963 року (далі – ЦК УРСР 1963 року) [167] інститут зобов’язань з 

набуття, збереження майна без достатньої правової підстави отримав свого 

логічного розвитку та розширення обсягу правового регулювання. Окрема 

глава 42 під назвою «Зобов’язання, що виникають внаслідок придбання або 

збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав» 

включала ст.ст. 469-471, які охоплювали питання зобов’язання повернути 

безпідставно придбане або безпідставно збережене майно, стягнення 

безпідставно придбаного майна в доход держави, а також закріплювали 

перелік майна, що не підлягало витребуванню. Ст. 469 було визначено, що 

особа, яка одержала майно за рахунок іншої особи без достатньої підстави, 

встановленої законом або договором, зобов’язана повернути безпідставно 

придбане майно цій особі. Аналогічно з нормами попереднього Кодексу 

закріплювалось, що такий же обов’язок виникає, коли підстава, на якій 

придбано майно, згодом відпала.  

При цьому ЦК УРСР 1963 року був доповнений важливим положенням 

стосовно необхідності повернення безпідставно придбаного майна в натурі, а 

в разі неможливості цього – відшкодувати його вартість, що визначається на 

момент придбання (а отже було закріплено два способи виконання обов’язку 

набувача щодо повернення безпідставного збагачення). Також були 
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розширені правила щодо повернення або відшкодування всі доходів та права 

набувача на відшкодування зроблених ним необхідних витрат на майно з 

того часу, з якого вона зобов’язана повернути доходи. Передбачалось, що ці 

правила поширюються на випадок збереження майна за рахунок іншої особи 

без достатніх підстав, встановлених законом або договором. 

Таким чином, поруч з умовами виникнення обов’язку повернути майно 

у безпідставно збагатілої особи, радянські цивільні кодекси 60-х закріпили й 

два способи (шляхи) такого збагачення – отримання неналежного та 

безпідставне збереження, а конкретніше: набуття будь-якої позитивної 

вигоди, що тягне за собою збільшення загальної цінності майна для набувача; 

та збереження тих цінностей, які повинні були бути витрачені [43, c. 52-53]. 

Саме у зв’язку з цим В.С. Гербутов зауважує, що тепер в основі 

кондикційного зобов’язання було покладено не виникнення безпідставного 

збагачення, а безпідставне набуття або збереження майна [13, c. 35].  

Це вплинуло й на формулювання умов виникнення кондикційних 

зобов’язань. Так, заслуговує на увагу й позиція О.С. Іоффе, який пропонує 

дві умови виникнення кондикційних зобов’язань: по-перше, необхідно, щоб 

одна особа набула (зберегла) майно за рахунок іншої, тобто, щоб збільшення 

або збереження у попередньому розмірі майна на одній стороні постало 

результатом відповідного його зменшення на іншій; по-друге, потрібно щоб 

набуття (збереження) майна однією особою за рахунок іншої відбулось за 

відсутності для цього достатніх підстав, передбачених законом або 

договором [39, c. 857]. Така позиція видається більш лаконічною, ніж 

засновані на положеннях ЦК УРСР 1922 року класифікації та відповідає 

сучасним уявленням про згаданий предмет. 

ЦК УРСР 1963 року, натомість, досі не вирішував питання значення 

вини набувача в набутті або збереження ним майна без достатньої правової 

підстави та, відповідно (аналогічно з ЦК УРСР 1922 року) не закріплював, 

що обов’язок повернути таке майно може виникати й внаслідок дій 

потерпілого, третіх осіб, у зв’язку з подіями. У науковій літературі з цього 
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приводу зазначалось, що відсутність таких положень дозволяла набувачам 

посилатись на непереборну силу та дії третіх осіб [25, c. 17].  

Наступною ст. 470 ЦК УРСР 1963 року було закріплено вимогу щодо 

стягнення безпідставно придбаного майна в доход держави: майно, придбане 

за рахунок іншої особи не за угодою, а внаслідок інших дій, вчинених з 

метою, яка завідомо суперечить інтересам соціалістичної держави і 

суспільства, якщо воно не підлягає конфіскації, стягується в доход держави. 

Особа, яка безпідставно одержала майно, зобов’язана також повернути або 

відшкодувати всі доходи, що вона мала або повинна була мати з безпідставно 

придбаного майна [167]. 

Ця норма, разом з відповідним положенням ст. 402 ЦК УРСР 1922 року 

дозволяє В.В. Билкову стверджувати, що важливою характерною рисою 

радянського цивільного права при регулюванні зобов'язань з безпідставного 

збагачення, було наділення їх елементом публічності, який виражався у 

встановленні норми про стягнення безпідставно отриманого в результаті дій, 

що завідомо суперечать інтересам соціалістичної держави та суспільства, у 

дохід держави. Від цього на території сучасної України та інших пост-

радянських республіках відмовились уже починаючи з Основ цивільного 

законодавства СРСР 1991 року [10, c. 84]. 

До переліку майна, що не підлягає витребуванню аналізований Кодекс 

у ст. 471 відносив: 1) майно, передане на виконання зобов’язання до настання 

строку виконання; 2) майно, передане на виконання зобов’язання по 

закінченні строку позовної давності у випадках, коли таке виконання 

допускається ст. 82 цього Кодексу; 3) сплачена зайво або на підставі, що 

згодом відпала, авторська винагорода або винагорода за відкриття, винахід, 

раціоналізаторську пропозицію і промисловий зразок, якщо виплата 

проведена організацією добровільно при відсутності рахункової помилки з її 

боку і недобросовісності з боку одержувача (останнє положення в редакції зі 

змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української 

РСР від 20 травня 1985 року № 278-XI) [120].  
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Аналізуючи вказаний перелік майна, вчені наголошували на тому, що 

навіть незважаючи на його розширення, порівняно з попереднім кодексом, 

він не може вважатись вичерпним, оскільки передбачає лише випадки, які 

виникають у сфері цивільно-правових відносин, у той час як мова може йти 

також про суми, надмірно виплачені за трудовим договором або у зв’язку з 

тимчасової непрацездатністю, надмірно сплачені суми аліментів, пенсій, 

якщо їх виплата не пов’язана з рахунковою помилкою або зловживанням з 

боку набувача [43, c. 14]. 

Варто згадати й положення ст. 133 Основ цивільного законодавства 

Союзу РСР та республік від 31 травня 1991 року [63], що мали низку 

відмінностей порівняно з приписами ЦК УРСР 1963 року [167]. Так, по-

перше, в Основах не передбачалось право набувача вимагати відшкодування 

зроблених нею необхідних витрат на майно, натомість на суму 

безпідставного грошового збагачення повинні були нараховуватись відсотки 

за користування чужими коштами в розмірі середньої ставки банківського 

відсотка, встановленої у місці знаходження кредитора; по-друге, замість 

переліку майна, яке не підлягає витребуванню, ч. 5 ст. 133 Основ містила 

лише загальну вказівку на визначення такого переліку законодавством; по-

третє, що вже нами згадувалось, повністю виключались норми щодо 

стягнення безпідставно отриманого (придбаного) майна в дохід держави. 

Таким чином, своєю сучасною юридичною конструкцією та 

механізмами правового регулювання інститут зобов’язань з набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави завдячує здобуткам 

радянських кодифікацій цивільного законодавства та тогочасній 

цивілістичній думці, в межах якої протягом майже столітнього періоду 

відбувалась кристалізація ключових рис вказаних зобов’язань. Поруч із цим 

мав місце й кореспондуючий процес – поступове звільнення зобов’язань з 

безпідставного збагачення від непритаманних їм на різних підставах 

(техніко-юридичних або ідеологічних) ознак, серед яких – стягнення 

безпідставно отриманого в дохід держави. 
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1.3. Інститут зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без 

достатньої правової підстави у праві європейських країн 

 

Беручи до уваги результати попередніх компаративістських 

досліджень, предметом яких було правове регулювання кондикційних 

зобов’язань у країнах Європи, можемо погодитись із консенсусним 

твердженням авторів стосовно трьох оригінальних парадигм нормативного 

закріплення сутності зобов’язань з безпідставного збагачення: романської 

(Франція, Нідерланди), германської (Німеччина, Австрія, Швейцарія) та 

англо-американської (Англія, Шотландія, США) [14, c. 72]. Деякі вчені 

здійснюють поділ правових систем у світлі аналізу інституту кондикційних 

зобов’язань залежно від встановлення загального позову з безпідставного 

збагачення (зокрема, Німеччина, Швейцарія, Італія) або перелічення лише 

окремих видів кондикцій (Франція, Польща) [148, c. 42]. Враховуючи чітку 

кореляцію між цими підходами та, відповідно, германською та романською 

моделями, а також їх логічний взаємозв’язок (а не суперечність), розглянемо 

сутність та особливості реалізації вказаних парадигм у законодавстві 

європейських країн у рамках єдиного наукового аналізу.  

Традиційно дослідниками найперше аналізуються норми Цивільного 

кодексу Франції 1804 року (відомий також як Кодекс Наполеона, далі – 

ФЦК) [179], а звідси – й романський підхід до правового регулювання 

відносин з безпідставного збагачення. У нормах ФЦК втілено здобутки 

римської юриспруденції в частині умовного віднесення зобов’язань з 

набуття, збереження майна без достатньої правової підстави до таких, що 

виникають «ніби з договорів», а отже носять квазідоговірний характер. Тут 

слід зауважити, що французьке право не визначає безпідставне збагачення як 

підставу виникнення зобов’язань, але безпосередньо регулює negotiorum 

gestor та неналежний платіж під загальною категорією квазідоговорів, таким 

чином закріплюючи не загальний принцип повернення безпідставно 

отриманого, а лише його спеціальні та конкретні прояви [176]. 
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Відповідні положення містяться в ст.ст. 1371-1381 глави I «Про 

квазідоговори» розділу IV «Про зобов’язання, що виникають без 

домовленості» книги 3 ФЦК. У рамках цієї глави повернення безпідставно 

отриманого реалізується через юридичні конструкції позовів щодо 

повернення неналежно сплаченого через помилку (paiement de l’indu) та 

ведення чужих справ без доручення (gestion d’affaires) [179]. Останні, в свою 

чергу, засновані на базовому для цих відносин приписі ч. 1 ст. 1235 ФЦК, 

згідно з якою «будь-який платіж передбачає наявність боргу: те, що було 

сплачено за відсутності боргу, підлягає поверненню». У цьому положенні 

криється характерний для романської парадигми безпідставного збагачення 

підхід «від зворотного»: коли за основу правового регулювання беруться 

ординарні, умовно «звичайні» зобов’язальні правовідносини, відсутність 

ключових елементів яких у цьому випадку, а саме наявності боргу, кладеться 

в основу квазідоговірних, екстраординарних відносин повернення 

безпідставно сплаченого (отриманого). 

У межах нашого дослідження, з огляду на його предмет та завдання, 

детально розглянемо норми ФЦК, присвячені поверненню неналежно 

сплаченого через помилку. Стосовно ведення чужих справ без доручення 

погоджуємось з висновками О.В. Климовича, який вказує на те, що не 

дивлячись на аналогічне з інститутом безпідставного збагачення 

обґрунтування, ведення чужих справ без доручення має суттєву відмінність: 

воно передбачає наявність суб’єктивного моменту, пов’язаного з наміром 

вести чужі справи, в той час як у безпідставному збагаченні основне місце 

займає навпаки момент об’єктивний – збільшення майна, що часто не 

залежить від будь-якого наміру [43, c. 30].  

Також підкреслимо, що враховуючи обумовлений загальний підхід 

ФЦК в частині закріплення не єдиного та, що важливіше, універсального для 

всіх можливих випадків (як поіменованих, так і непоіменованих) обов’язку 

повернення безпідставно набутого або збереженого майна, а виключно 

втілення цього положення точково в рамках регулювання різних за своєю 
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природою відносин. Так, про безпідставне збагачення можна говорити в 

контексті положень ст.ст. 554-555 ФЦК (стосовно відшкодування вартості 

чужих використаних матеріалів або здійснених робіт), ст. 861-862 (стосовно 

відшкодування витрат особи на подаровану їй річ, якщо вона була вимушена 

її повернути), ст. 1673 (стосовно відшкодування покупцю нерухомого майна 

витрат у випадку зворотного викупу нерухомості продавцем, здійсненого в 

силу відповідної угоди) [179] та ін. 

Засновуючись на сказаному, зосередимось на позові про повернення 

неналежно сплаченого через помилку, що у германській моделі відповідає 

позову з безпідставно набутого або condictio indebeti. Згідно зі ст. 1376 ФЦК 

особа, яка внаслідок помилки або завідомо отримала неналежне їй, 

зобов’язана повернути таке майно (платіж) особі, від якої вона безпідставно 

його отримала. Аналізуючи зміст цієї норми та наступних положень 

ст.ст. 1377-1381 ФЦК можна виокремити умови виникнення обов’язку 

повернення неналежно отриманого та інші особливості цього інституту у 

французькому праві. 

По-перше, згаданими умовами виступають: 1) здійснення платежу 

(надання майна), мета якого, на перший погляд, є ординарною – сплата 

боргу; 2) об’єктивна відсутність такого боргу у відносинах між «боржником» 

та «кредитором», зумовлена відсутністю підстави для його сплати незалежно 

від її правової природи (заснованої на договорі (домовленості) чи законі); 

3) суб’єктивна характеристика поведінки «боржника» (платника) у формі 

помилки стосовно існування боргу. У світлі цього Д.В. Новак підкреслює, що 

ст. 1377 ФЦК наділяє правом зворотного витребування особу, яка сплатила 

борг в силу омани вважаючи себе боржником – таким чином, той, хто 

свідомо сплатив неналежне не має права вимагати повернення сплаченого 

(тут часто наводять доречний приклад дарування), до того ж тягар 

доказування наявності помилки у Франції покладається на платника, який, за 

умовчуванням, повинен був «знати, що робить» [60, c. 75].  



62 

При цьому має значення саме помилка платника, оскільки особа, яка 

отримала платіж (майно) зобов’язана його повернути як у випадку помилки, 

так і якщо знала про безпідставність отримання, що дозволяє віднести як 

підстави виникнення аналізованого зобов’язання й випадки вчинення 

набувачем насилля, введення платника в оману тощо. Додатково ч. 2 ст. 1377 

ФЦК встановлює, що право зворотної вимоги у платника, який помилково 

вважав себе зобов’язаним, не виникає у випадку, коли кредитор знищив 

відповідний документ внаслідок надходження платежу (виконання), і в 

такому разі платник має право звернутись з вимогою про виконання до 

справжнього боржника; 

По-друге, ФЦК значну увагу приділяє факту добросовісності чи 

недобросовісності як набувача, так і платника неналежного в контексті 

закріплення за ними тих чи інших прав і обов’язків. Так, відповідно до 

ст. 1378 ФЦК у випадку недобросовісності з боку отримувача він 

зобов’язаний повернути не лише платіж (капітал), але й відсотки або доходи, 

рахуючи їх розмір з дня сплати. Натомість український законодавець, 

закріплюючи правило стосовно необхідності відшкодування набувачем 

доходів, які він одержав або міг одержати відштовхується не від 

характеристики поведінки набувача (його недобросовісності), а від моменту 

(та факту), коли ця особа дізналася або могла дізнатися про володіння цим 

майном без достатньої правової підстави. Це ж положення поширюється на 

відповідальність набувача за допущене ним погіршення майна (ч. 1 ст. 1214 

ЦК України). У випадку ж добросовісності отримувача, який продав річ, 

згідно зі ст. 1380 ФЦК, він зобов’язаний повернути лише суму (вартість), за 

яку її було продано. Прив’язка до недобросовісності набувача зберігається й 

у тому випадку, коли цей фактор, по суті, не має значення. Так, ст. 1381 ФЦК 

встановлює, що особа, якій було повернуто річ, повинна відшкодувати навіть 

недобросовісному володільцю всі необхідні та корисні витрати, зроблені з 

метою збереження речі. З іншого боку, таке формулювання є виправданим з 

огляду на забезпечення цілісності та взаємної узгодженості правового 
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регулювання різних аспектів, пов’язаних з безпідставним збагаченням у 

розумінні ФЦК. 

По-третє, особливим є й підхід до закріплення обов’язку набувача 

повернути річ в натурі або відшкодувати її вартість. Ст. 1379 ФЦК ставить це 

в залежність від правового режиму речі (набувач зобов’язаний повернути в 

натурі річ, що належить до розряду нерухомості або є рухомою річчю) та від 

факту збереження її існування – якщо річ втрачена або її стан погіршено з 

вини набувача, то слід повернути вартість речі. Також отримувач відповідає 

за випадкову втрату речі, якщо набув її недобросовісно (що співзвучно з 

нормами, дослідженими нами в попередньому пункті). 

Варто зазначити, що окрім проаналізованого нормативного закріплення 

деяких кондикцій на рівні ФЦК, суттєвий вклад до категорії позовів з 

безпідставного збагачення (enrichissement sans cause) в рамках французької 

правової системи здійснила також судова практика. Так, починаючи з 

хрестоматійної справи Boudier (1892 року) у французькому праві та доктрині 

(але не на законодавчому рівні) було закріплено своєрідний загальний 

кондикційний позов, заснований на римському позові de in rem verso. Значно 

розширивши межі розуміння останнього (у римському праві цей позов 

застосовувався виключно у рабовласницькому контексті), практика 

французьких судів надала можливість платнику звернутись з позовом до 

набувача, за умови доведення першим відсутності правової підстави для 

такого збагачення [181, c. 123].  

Умови виникнення обов’язку повернення безпідставно отриманого 

майна за цим позовом є звичними для українського права та загалом 

германської моделі безпідставного збагачення, а саме: 1) наявність 

збагачення однієї особи за рахунок іншої, що розуміється достатньо широко, 

включаючи будь-яку майнову вигоду, зокрема й виражену у грошовому 

еквіваленті; 2) відсутність законної підстави для збагачення (sans cause 

légitime). При цьому підкреслюється субсидіарний характер позову de in rem 

verso – якщо особа могла задовольнити свої вимоги за допомогою будь-якого 
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іншого позову, заснованого на договорі, вчиненого відповідачем делікті або 

на законі, цей позов не може застосовуватись [5, c. 122; 60, c. 84].  

У світлі цього К. Цвайгерт та Х. Кьотц справедливо стверджують, що 

цим підкреслюється «вторинний» характер права вимоги, заснованої на 

безпідставному збагаченні, воно повинно поступатися тим претензіям, які 

позивач компетентний пред’явити, засновуючись на інших правових 

підставах. А тому практичного значення принцип субсидіарності набуває 

лише для тих випадків, коли претензія позивача з договору або іншої 

законної підстави (вже) не може бути пред’явлена відповідачу у зв’язку з 

давністю, закінченням строків або з будь-якої іншої причини [156, c. 301-

302]. Зрозуміло, що в такому випадку вимоги позивача будуть визнаватись 

необґрунтованими. 

Отже, в основу французької та, відповідно, романської парадигми 

безпідставного збагачення в частині нормативного регулювання цього 

інституту покладено принцип закріплення лише окремих видів кондикцій, в 

першу чергу, позову щодо повернення помилково сплаченого. Теоретично 

такий підхід, на момент прийняття ФЦК, обґрунтовувався тим, що 

генеральний кондикційний позов є занадто широким за своїм змістом для 

потреб правозастосування та потенційно призводитиме до можливих 

зловживань з боку платників (боржників). Натомість судова практика 

французьких судів довела зворотне, а саме необхідність існування 

загального, хоч і субсидіарного в рамках правової системи Франції, 

кондикційного позову de in rem verso, умови пред’явлення якого є 

універсальними: збагачення однієї особи за рахунок іншої без достатньої для 

цього правової підстави. 

По-іншому проблему співвідношення окремих кондикцій та 

генерального кондикційного позову вирішили розробники нового Цивільного 

кодексу Нідерландів 1992 року (далі – ЦКН) [177], що став результатом 

тривалої кодифікаційної роботи, об’єднавши здобутки та підходи не лише 

романської правової сім’ї (до якої безперечно належав попередній Цивільний 
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кодекс), але й континентального права загалом. Нас цікавлять положення 

глави 2 «Неналежний платіж» (ст.ст. 6:203-6:211) та глави 3 «Безпідставне 

збагачення» (ст. 6:212) розділу 4 «Зобов’язання, що виникають з інших 

підстав, крім договору та делікту» книги 6 «Зобов’язальне право». Ст. 6:203 

ЦКН гарантує право особи, яка без правої підстави здійснила передачу 

активу іншій особі, вимагати повернення наданого від отримувача як 

безпідставного платежу. Якщо таким майном виступає грошова сума, 

існуючий борг по відношенню до платника встановлюється у формі 

відшкодування аналогічної суми коштів. При цьому § 3 ст. 6:203 поширює 

право вимоги, в тому числі, на інше виконання (надання послуги), не 

пов’язане з наданням активів або грошових сум, що відповідно повинно бути 

скасовано (повернуто).  

На це ж спрямовані положення ст. 6:210 ЦКН, згідно з якою приписи 

ст. 6:204-6:209 застосовуються й до обов’язку отримувача повернути 

неналежне виконання іншого роду, ніж надіслання активу. У випадку 

неможливості повернення виконання у зв’язку з його природою, набувач 

зобов’язаний компенсувати його вартість, розраховану на момент отримання, 

наскільки це є розумним, але лише в тому випадку, коли набувач збагатився 

за рахунок такого виконання, останнє можна пов’язати з ним або якщо він 

погодився надати зворотне задоволення. На відміну від принципів, 

закладених у нормах ФЦК, законодавство Нідерландів не визначає помилку з 

боку платника як обов’язкову умову виникнення обов’язку з повернення 

безпідставно сплаченого, таким чином віддаляючись від римської традиції. 

Подібно до французького підходу, закріпленого в положеннях ФЦК, 

законодавець Нідерландів надає окремого значення добросовісності чи 

недобросовісності набувача майна (платежу, активів, послуг). Так, в 

залежності від цього аспекту вирішуються питання: 1) відповідальності 

отримувача за пошкодження майна: якщо отримувач протягом періоду часу, 

що виходячи з принципу розумності може вважатись достатнім для 

виправдання його незнання про необхідність повернення безпідставно 
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отриманого, не проявив достатньої турботи стосовно боргу, він не може 

нести за це відповідальності; якщо ж набувач діяв недобросовісно, то 

зобов’язаний повернути безпідставно отримане виконання без попереднього 

повідомлення (звернення платника з формальною вимогою про повернення) 

(ст. 6:205 ЦКН), а отже несе відповідальність й за пошкодження або втрату 

майна; 2) відшкодування витрат: недобросовісність набувача також 

позбавляє його права вимагати компенсації здійснених ним витрат, зокрема, 

пов’язаних з отриманням та поверненням виконання, які він, у всіх інших 

випадках має право компенсувати в розумних межах (ст. 6:207 ЦКН); 

3) належності плодів (доходів): відсилаючи до загальних правил, закріплених 

ЦКН у ст.ст. 3:120–3:121, 3:123–3:124, що передбачають належність окремих 

натуральних плодів, а також цивільних плодів добросовісному володільцю, 

але встановлюють обов’язок повернення обох видів плодів недобросовісним 

володільцем (ст. 6:206 ЦКН).  

ЦКН закріплює й механізм звільнення позивача, що звернувся з 

позовом про повернення виконання, від обов’язку компенсації витрат, 

зроблених набувачем, за умови відмови від своєї вимоги про повернення 

сплаченого та передання прав на відповідний актив набувачеві. 

Встановлюється, що набувач повинен співробітничати з позивачем у 

здійсненні такої передачі (ст. 6:208 ЦКН). Також регулюються питання 

отримання майна недієздатною особою, стосовно чого положення 

аналізованої глави застосовуються виключно в разі істотного збагачення 

такої особи або надання збагачення під контролем її законного представника 

(ст. 6:209 ЦКН). 

Окрема ст. 6:212 ЦКН присвячена безпосередньо генеральному 

кондикційному позову, що дозволяє стверджувати про еклектичний характер 

приписів голландського права в частині регулювання інституту 

безпідставного збагачення. Історично засновуючись на традиціях романської 

правової сім’ї та, відповідно, романської парадигми безпідставного 

збагачення, законодавець Нідерландів визнав необхідність закріплення у 
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сучасній кодифікації цивільного права не лише окремих кондикцій 

(розглянутий нами вище позов про повернення безпідставно сплаченого), але 

й генерального кондикційного позову (в оригіналі – ongerechtvaardigde 

verriking) [177]. Згідно з положеннями зазначеної статті встановлюється 

обов’язок особи, яка необґрунтовано збагатилась за рахунок іншого, 

відшкодувати останній завдані збитки в обсязі збагачення настільки, 

наскільки це може вважатись розумним. У випадку пошкодження майна 

(зменшення обсягу збагачення) внаслідок події, що не пов’язана з діями 

збагаченого, таке пошкодження (зменшення) не може прийматись до уваги 

при визначенні розміру або обсягу збагачення, яке має бути повернуто. § 3 

ст. 6:212 ЦКН подібно до позову про повернення безпідставно сплаченого 

закріплює правило, згідно з яким, якщо збагачення зменшилось протягом 

періоду, коли збагачена особа розумно не повинна була знати про існування 

зобов’язання щодо відшкодування шкоди, відшкодування такого зменшення 

на неї не покладається. При визначенні цього зменшення враховуються 

також видатки, які збагачена особа не зробила б, якби не було збагачення. 

Звертаючись до доктринального осмислення особливостей правового 

регулювання генерального кондикційного позову у законодавстві 

Нідерландів слід погодитись з висновками науковців, які вказують на 

наступні важливі риси. По-перше, до умов пред’явлення цього позову 

відносяться збагачення на стороні однієї особи та відповідний збиток на 

стороні іншої, наявність причинно-наслідкового зв’язку між першим та 

другим (що відрізняє генеральний кондикційний позов від condictio indebiti), 

а також відсутність для такого збагачення правової підстави [182, c. 195]. По-

друге, попри те, що субсидіарний характер загального позову про 

безпідставне збагачення не закріплено на рівні положень ЦКН, практика 

голландських судів йде тим ж шляхом, що і французька – при прямій вказівці 

закону на обмеження застосування будь-яких інших норм, у тому числі 

положення про безпідставне збагачення, кондикційний позов не може бути 

застосовано. По-третє, в системі кондикційних зобов’язань голландського 
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права головне місце, як і у Франції, займає зобов’язання з неналежного 

платежу, а загальна норма ст. 6:212 ЦКН про безпідставне збагачення 

виконує допоміжну функцію. По-четверте, нормативний підхід, закріплений 

у ЦКН стосовно кондикційних зобов’язань характеризується гнучкістю та 

допущенням широкої свободи суддівського розсуду в цих питаннях, на що 

вказують численні вказівки на розумність та справедливість як критерії 

вирішення ситуацій в аналізованих правовідносинах [60, c. 97-98].  

Німецьке цивільне уложення 1896 року [180] (далі – НЦУ) присвячує 

питанням безпідставного збагачення главу 26 розділу 8 книги II, розглядаючи 

цей інститут в якості одного з окремих видів зобов’язань. На рівні § 812 

закріплюється загальне правило (генеральний кондикційний позов), згідно з 

яким особа, яка без законної підстави внаслідок виконання зобов’язання 

іншою особою або іншим чином за рахунок останньої набула якесь майно, 

зобов’язана повернути отримане. Аналогічно з відповідними положеннями 

ЦК України встановлюється, що обов’язок повернення майна має місце і 

тоді, коли правова підстава відпала згодом, але також додається, що 

обов’язок виникає й у разі, якщо не було досягнуто результату, на який 

спрямовувалось виконання відповідно до змісту угоди. До такого виконання 

абз. 2 § 812 НЦУ віднесено, зокрема, визнання існування або відсутності 

боргового зобов’язання. 

Таким чином, НЦУ умовами виникнення зобов’язання з безпідставного 

збагачення (звернення з генеральним кондикційним позовом) визначає: 

1) збагачення однієї особи за рахунок іншої внаслідок виконання 

зобов’язання останньою, або набуття майна іншим способом за рахунок 

іншої особи; 2) таке набуття незалежно від способу повинно бути здійснено 

без законної підстави. § 818 НЦУ до обсягу зобов’язання з повернення 

отриманого майна відносить також всі отримані доходи та все те, що набувач 

набув на підставі отриманого права або в якості відшкодування за знищення, 

пошкодження або позбавлення отриманого предмета. При цьому якщо 

повернення неможливо у зв’язку з властивостями наданого майна або якщо 
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набувач з іншої причини не в змозі його повернути, він повинен 

відшкодувати його вартість. Якщо ж набувач більше не збагачується за 

рахунок отриманого майна, його обов’язок з повернення власності або 

відшкодування її вартості відповідним чином припиняються. З моменту 

початку розгляду справи про безпідставне збагачення в суді набувач несе 

відповідальність на загальних підставах. 

Також важливим є положення, згідно з яким, якщо неправомочна особа 

розпорядилась предметом і це розпорядження має силу для правомочної 

особи, то перша повинна повернути правомочній особі все, що було ним 

отримано внаслідок такого розпорядження. Якщо ж результат розпорядження 

має безоплатний характер, то такий обов'язок виникає в особи, яка 

безпосередньо вилучило правову вигоду на підставі такого розпорядження 

(абз. 1 § 816 НЦУ). Встановлюється й обов’язок третьої особи (не 

початкового набувача, що отримав майно за відсутності правової підстави) 

стосовно повернення об’єкта власності кредитору: якщо така особа 

безкоштовно отримує відповідне майно від набувача, вона зобов’язана 

повернути його належному власнику на тих ж підставах, якби вона отримала 

його безпідставно безпосередньо від кредитора (§ 822 НЦУ) [180]. 

Засновуючись на висновках К. Цвайгерта, Х. Кьотца [156, c. 288-294], а 

також низки інших дослідників німецької моделі генерального 

кондикційного позову, особливостей її правового розуміння та застосування 

у судовій практиці, чиї позиції вдало узагальнені Д.В. Новаком [60, c. 102-

111], можемо стверджувати про існування наступної типології кондикційних 

позовів у німецькому праві: 

1) безпідставне набуття майна внаслідок виконання зобов’язання 

іншою особою (durch die Leistung), що відповідає «кондикціям з виконання» 

(Leistungskondiktionen). В основу цього виду кондикцій, як бачимо, покладено 

поняття «виконання» як власної дії особи-платника, що охоплює будь-яку 

свідому та цілеспрямовану передачу майна – грошовий платіж, передачу 

права власності на річ, надання послуги тощо. До «кондикцій з виконання» 
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НЦУ, таким чином, відносить: а) повернення початково виконаного за 

відсутності правової підстави, коли відповідне зобов’язання взагалі не існує, 

або здійснене виконання не відповідає змісту існуючого зобов’язання; 

б) повернення майна внаслідок наступного відпадіння правової підстави 

здійсненого виконання; в) повернення внаслідок недосягнення результату, на 

який було спрямовано виконання відповідно до змісту угоди (всі з наведених 

вище видів кондикцій закріплені на рівні абз. 1 § 812 НЦУ); г) повернення 

внаслідок недостойності цілі виконання, прийнявши яке отримувач (але не 

той, хто здійснив виконання) порушив закон або добрі звичаї (речення 1 

абз. 1 § 817 НЦУ). Тут варто підкреслити, що § 814 НЦУ передбачає 

виключення повернення виконання у випадку, якщо особа знала про 

відсутність у нього такого обов’язку, або в силу морального боргу чи для 

дотримання пристойності. 

2) безпідставне набуття майна будь-яким іншим чином (in sonstiger 

Weise), що відповідає «кондикціям не з виконання» 

(Nichtleistungskondiktionen). До таких кондикцій належить, зокрема, 

«кондикція з втручання», що полягає у виникненні обов’язку збагачення, яке 

виникло внаслідок посягання на права іншої особи (використання або 

отримання вигоди з чужої речі або права без дозволу на це власника речі або 

володільця права). Якщо таке втручання носить винний характер – особа, 

якій таким чином завдано шкоди, звертається з деліктним позовом, якщо 

невинний – кондикційним [156, c. 292]. Також до «кондикцій не з виконання» 

вченими відносяться «регресна кондикція» (пред’являється до особи, чий 

борг було погашено за нього позивачем), «кондикцію із застосування» (про 

повернення витрат, здійснених на покращення чужого майна) та ін. [183, 

c. 4]. 

Отже, германська модель генерального кондикційного позову не є 

монолітною, охоплюючи доволі розгалужену типологію кондикцій, 

розроблену за результатами тривалої роботи німецьких дослідників, з 

урахуванням потреб судової практики для максимально гнучкого 
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регулювання реальних суспільних відносин з безпідставного збагачення. 

Зміст «кондикцій з виконання» можливо звести до формули, коли одна особа 

безпосередньо збагачується за рахунок іншої, внаслідок активних дій 

останньої та з обов’язковою наявністю між виконанням та збагаченням 

причинно-наслідкового зв’язку. До «кондикцій не з виконання» німецьке 

законодавство та доктрина відносять всі інші випадки безпідставного 

збагачення однієї особи за рахунок іншої, де вказаний причинно-наслідковий 

зв’язок може бути опосередкованим або взагалі відсутнім. 

Близьким до німецького підходу правового регулювання зобов’язань з 

безпідставного збагачення є швейцарський, втілений у Законі Швейцарії про 

зобов’язальне право 1881 року, який з 1911 року у новій редакції вважається 

частиною Цивільного кодексу Швейцарії в якості книги 5 останнього [178] 

(далі – ШЗЗП). Норми про безпідставне збагачення знаходяться у частині 3 

«Зобов’язання, що виникають з безпідставного збагачення» титулу 1 

«Виникнення зобов’язань» розділу 1 «Загальні положення» ШЗЗП (ст.ст. 62-

67). Структурно ці статті складаються з чотирьох змістовних блоків від A до 

D, що охоплюють загальні вимоги до виникнення кондикційного 

зобов’язання (пред’явлення відповідного позову), обсяг реституції (майна, 

яке підлягає поверненню), виключення в частині закріплення підстав, за 

наявності яких повернення є неможливим, а також строки для подання 

кондикційного позову (давність).  

Згідно зі ст. 62 ШЗЗП особа, яка збагатилась невиправданим способом 

за рахунок майна іншої особи, зобов’язана повернути останній набуте. 

Зокрема, обов’язок повернення майна наступає тоді, коли будь-хто за 

відсутності достатньої для цього підстави або в силу підстави, що не була 

реалізована, або яка відпала згодом, отримав будь-яку вигоду. Таким чином у 

цій нормі закріплено генеральний кондикційний позов. Наступними 

положеннями аналізованої структурної частини ШЗЗП вирішуються питання: 

1) додаткових умов повернення набутого без достатньої правової підстави, до 

яких швейцарський законодавець відносить, по-перше, помилкове уявлення 
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платника про існування боргу. Так, згідно з ч. 1 ст. 63 особа, яка добровільно 

сплатила неіснуючий борг має право на повернення сплаченої суми лише, 

якщо вона може довести що такий платіж було здійснено на основі 

помилкового уявлення, що такий борг існував. На відміну від НЦУ, але 

аналогічно з французьким підходом, ШЗЗП ставить обов’язок повернення 

безпідставно набутого у залежність від наявності чи відсутності помилки з 

боку платника, а отже й покладає на останнього обов’язок доведення факту 

такої омани. Якщо ж платіж було здійснено на виконання зобов’язання, строк 

якого сплив або з огляду на моральний обов’язок, воно не підлягає 

поверненню; 2) за тим ж принципом, що закріплений у аналізованих нормах 

НЦУ, швейцарський закон позбавляє набувача обов’язку повернення 

отриманого, якщо на момент звернення до нього з кондикційним позовом 

набувач більше не збагачується за рахунок такого платежу (майна), за 

виключенням випадків, коли той недобросовісно (або знаючи, що у нього 

виникне обов’язок з повернення) відчужив прибутки від майна (ст. 64 

ШЗЗП); 3) набувач має право на компенсацію необхідних та корисних 

витрат, пов’язаних зі збагаченням, а якщо він діяв недобросовісно, то обсяг 

такої компенсації не повинен перевищувати додану вартість до цінності 

набутого майна на момент звернення до набувача з кондикційним позовом. 

Набувач не має права на повернення йому усіх інших зроблених витрат, але 

якщо така компенсація не пропонується йому платником, набувач може 

залишити в себе будь-які покращення майна, якщо це можливо без 

пошкодження речі (майна) (ст. 65 ШЗЗП) [178]. 

Окремо варто зупинитись на положенні, що позбавляє платника права 

на повернення безпідставно наданого майна, якщо це було зроблено ним з 

огляду на досягнення незаконної або аморальної цілі (ст. 66 ШЗЗП), а також 

на строках позовної давності, які швейцарський законодавець встановлює в 

один рік з дати, коли потерпіла сторона дізналась про безпідставність 

платежу, та, в будь-якому разі, у десять років з моменту виникнення права 

вимоги (ст. 67 ШЗЗП). 
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Таким чином, норми ШЗЗП в частині кондикційних зобов’язань, 

подібно до моделі правового закріплення інституту зобов’язань з 

безпідставного збагачення, реалізованої у голландській правовій системі, є 

гібридними за своєю суттю. Але там, де законодавець Нідерландів 

засновується на романській (французькій) парадигмі, модифікуючи її з 

урахуванням сучасних здобутків правової науки та потреб практики, 

швейцарський підхід базується на германському генеральному 

кондикційному позові та німецькій типології кондикцій, привносячи в них 

лише окремі відмінні елементи, зокрема покладаючи обов’язок доведення 

помилковості здійснення безпідставного платежу (надання майна) на 

умовного боржника. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід вказати на складну природу 

кондикційних зобов’язань у праві європейських держав. Поруч з можливістю 

виокремлення двох основоположних моделей конструювання інституту 

зобов’язань з безпідставного збагачення – романської та германської 

(започаткованих, відповідно, на початку та наприкінці XIX з прийняттям 

ФЦК та НЦУ), помітні ознаки їх конвергенції у сучасних кодифікаціях 

цивільного права, зокрема на прикладах Нідерландів та Швейцарії, хоча й зі 

збереженням ключових рис, притаманних кожній з моделей. У той час як 

германську модель характеризує закріплення на нормативному рівні 

генерального кондикційного позову, розроблення детальної типології 

кондикцій, відмова від визнання помилковості виконання як обов’язкової 

умови виникнення обов’язку повернення безпідставно отриманого, в рамках 

романського підходу нормативно закріплюються лише окремі види 

кондикцій та надання більшого значення поведінці набувача. 
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Висновки до 1 розділу 

 

За результатами дослідження теоретико-історичних аспектів розвитку 

зобов’язань з безпідставного збагачення у першому розділі можна зробити 

такі висновки: 

1. У існуючих вітчизняних наукових працях недостатньо уваги 

присвячено положенням проекту Цивільного уложення 1905 року, що став 

важливим перехідним етапом між здобутками дореволюційної цивілістичної 

думки та першою радянською кодифікацією – ЦК УРСР 1922 року та, по-суті 

основою моделі кондикційних зобов’язань відображеній у чинному ЦК 

України. 

2. Виявлено, що на сьогодні наукове дослідження кондикційних 

зобов’язань є достатньо глибоким, однак потребує більш поглибленого 

вивчення елементи зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави, обсяг відшкодування, що може надаватись потерпілій 

особі. Слід вдосконалити також вчення щодо підстав та умов виникнення 

кондикційних зобов’язань та моменту виникнення таких зобов’язань. 

3. Не отримавши окремого закріплення на рівні нормативних 

положень в період між 1870-ми рр. та 1905 р., правовий зміст зобов’язань з 

безпідставного збагачення був сформований на основі тлумачень у формі 

своєрідного «вчення» Сенатом Російської імперії, що дозволяє стверджувати 

лише про «часткову відомість» зобов’язань з безпідставного збагачення для 

судової практики та правової теорії того часу. 

4. Зобов’язання з безпідставного збагачення у дореволюційний 

період ще перебували на етапі свого становлення. У зв’язку з відсутністю 

законодавчого закріплення, ключове місце займали фрагментарні позиції 

Сенату Російської імперії, а сам інститут зобов’язань з набуття, збереження 

майна без достатньої правової підстави не характеризувався наявністю 

самостійних механізмів його правового регулювання. Однак, здобутки 

дореволюційної правової доктрини та положення, закладені в рамках проекту 
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Цивільного уложення знайшли розвиток вже в радянському цивільному 

законодавстві. 

5. ЦК УРСР 1922 року вперше в цивільному законодавстві закріпив 

не тільки сам принцип недопустимості безпідставного збагачення однієї 

особи за рахунок іншої, але й юридичний механізм, який визначав як 

приватно-правові, так і публічно-правові наслідки кондикції. Крім цього, 

втілювались принципи обов’язковості повернення (відшкодування) всіх 

прибутків, що набувач отримав або повинен був отримати з того часу, коли 

він дізнався або повинен був дізнатись про безпідставність збагачення, 

покладення на нього відповідальності за погіршення майна, а також, з іншого 

боку, йому було надане право на відшкодування зроблених ним необхідних 

витрат з того ж часу. 

6. За своєю сучасною юридичною конструкцією та механізмами 

правового регулювання інститут зобов’язань з набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави завдячує здобуткам радянських кодифікацій 

цивільного законодавства та тогочасній цивілістичній думці, в межах якої 

протягом майже столітнього періоду відбувалась кристалізація ключових рис 

вказаних зобов’язань. Поруч із цим мав місце й кореспондуючий процес – 

поступове звільнення зобов’язань з безпідставного збагачення від 

непритаманних їм на різних підставах (техніко-юридичних або ідеологічних) 

ознак, серед яких – стягнення безпідставно отриманого в дохід держави. 

7. Норми ШЗЗП в частині кондикційних зобов’язань є гібридними 

за своєю суттю. Швейцарський підхід базується на германському 

генеральному кондикційному позові та німецькій типології кондикцій, 

привносячи в них лише окремі відмінні елементи, зокрема покладаючи 

обов’язок доведення помилковості здійснення безпідставного платежу 

(надання майна) на умовного боржника, характерний для романської моделі 

кондикційних зобов’язань. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ЗОБОВЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НАБУТТЯМ, 

ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ 

 

2.1. Поняття та види зобов’язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави 

 

Визначення поняття зобов’язань, які виникають у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави, так само як будь-якого 

іншого поняття, вимагає виявлення дослідником загальних ознак, а також 

специфічних ознак, які дають змогу відмежувати дане поняття від інших 

суміжних категорій. Ю. Г. Басін вірно вказує, що цивільні права повинні 

ефективно захищатися, без цього вони не можуть вважатися справжніми [3, 

c. 16]. Захисні цивільно-правові механізми покликані забезпечувати 

нормальний обіг матеріальних цінностей, у цьому контексті зобов’язання з 

набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, займають 

важливе місце. Реалізуючи охоронну функцію інститут безпідставного 

збагачення являє собою важливий елемент цивільного права. 

Правовідносини, що виникають у зв’язку з набуттям, збереженням 

майна без достатньої правової підстави, безпосередньо регламентуються 

главою 83 ЦК України, що містить чотири статті, які визначають загальні 

характеристики, зміст та сферу застосування цивільно-правових зобов’язань, 

що виникають у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої 

правової підстави. У цивільно-правовій науці назване одержання майна 

також називають безпідставним збагаченням [160, c. 573]. Зобов’язання, які 

виникають внаслідок такого безпідставного збагачення, ще з часів римського 

цивільного права відносяться до групи квазідоговірних. Позови, які на них 

ґрунтуються називають кондикційними. Саме зважаючи на це, зобов’язання з 

безпідставного збагачення також називають кондикційними. 
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Зупинимося на характеристиці зобов’язань, які виникають із набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави. З цих позицій необхідно 

визначити коло ознак, які характеризують дане зобов’язання. Такі ознаки 

сприятимуть виявленню усієї сукупності особливостей досліджуваної 

категорії та дозволять відмежувати від інших правовідносин, а також виявити 

специфічні моменти [50, c. 16]. Сенс будь-якої класифікації полягає в тому, 

що відповідне поняття відносять до певної групи. При цьому враховуються 

як родові ознаки такої групи, а так само те, що власне ознаки, притаманні 

іншим групам відсутні та не відносяться до характеристик об’єкту нашого 

дослідження [8, c. 276]. 

Так, цивільно-правові відносини, які виникають внаслідок 

безпідставного збагачення, характеризуються вченими в якості майнових, 

оскільки зобов’язана сторона за такими правовідносинами вчиняє дії в 

аспекті саме майнових благ, що полягають в переході майна, набутого або 

збереженого безпідставно, від набувача до потерпілого. Таким чином, саме 

майно завжди перебуває в центрі уваги при розгляді цих зобов’язань. 

Розглядаючи загальні ознаки кондикційних зобов’язань, А.В. Рогатюк пише 

про їх майновий характер, оскільки їх основа – відносини по переміщенню 

матеріальних благ [134, c. 122]. Також дані правові відносини, з урахуванням 

поділу правових зв’язків на абсолютні і відносні, слід охарактеризувати як 

відносні, оскільки правомочній особі протистоїть конкретно визначений 

зобов’язаний суб’єкт. Для відносних правовідносин характерною є складна, 

системна структура змісту, ядро якого складають основні права і обов’язки 

сторін, а разом з ними, елементами змісту виступають також права і 

обов’язки, які визначають порядок здійснення основних обов’язків сторін 

[22, c. 95]. Загалом для більшості цивільно-правових відносин, а зобов’язання 

– це завжди правовідносини, хоча не усі правовідносини є зобов’язаннями, 

притаманна складна структура змісту. Розмежування структур змісту 

цивільно-правових відносин на прості та складні, як зазначає В.С. Єм, має 

важливе практичне значення: в різних правовідносинах зі складною 
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структурою змісту, нерідко зустрічаються однорідні елементи, поряд з цим 

структура змісту може бути комплексною, та включати структурні 

утворення, які існують в якості самостійних відносин. Проте, так чи інакше, 

вони виступають складовими елементами більш складної структури, яка 

являє собою єдине правове відношення [22, c. 95-96]. Практичне 

розмежування абсолютних і відносних правовідносин полягає у тому, що при 

порушенні абсолютного права засоби захисту і відповідальності можуть 

застосовуватися до будь-якого порушника. Так, Т.С. Ківалова, розглядаючи 

особливості зобов’язань, що виникають з набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави, а в цьому розрізі відшкодування шкоди, за 

відсутності договірних зв’язків, правильно наголошує, що можливість 

отримати відшкодування «недоговірної» шкоди, тобто шкоди, завданої 

порушенням не договору, а абсолютних цивільних прав, має навіть більше 

значення, оскільки йдеться про більш універсальний захист прав та інтересів 

учасників цивільних відносин [42, c. 218]. В межах цих правовідносин 

здійснюється виконання обов’язків боржником, які полягають у передачі 

майна і, таким чином, поверненні безпідставного збагачення, а отже вони 

відносяться до сфери зобов’язальних відносин. Загалом поділ правовідносин 

на абсолютні і відносні, пов’язується з дихотомією «речові-зобов’язальні», і, 

як стверджує О.С. Йоффе, носить достатньою мірою умовний характер [37, 

c. 75]. Основною рисою усіх речових прав, виступає їх абсолютний характер, 

коли суб’єкти даних прав самостійно впливають на відповідне майно, а усі 

інші учасники не повинні їм у цьому перешкоджати. Що ж до зобов’язальних 

правовідносин, які є відносними за своєю суттю, правомочна особа може 

здійснювати вплив на майно лише і тільки за участі іншої особи [150, c. 31]. 

В юридичній літературі наголошується на дискусійності розмежування 

речових та зобов’язальних правовідносин, які стосуються наповнюючих їх 

ознак. Так, розмежовуючи речові та зобов’язальні правовідносини, 

М.І. Брагінський та В.В. Вітрянський вказують, що зазвичай розмежування 

між ними проглядається у тому, що речові права мають своїм предметом 
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власне річ, носять абсолютний характер, оскільки пов’язані з річчю, слідують 

за нею, та передбачають активність носія права і, одночасно, пасивність тих, 

хто йому протистоїть. А для зобов’язальних правовідносин характерним є те, 

що їх предметом слугує дія особи-боржника, вони є відносними, оскільки 

слідують за таким боржником і передбачають його активність, у 

протистоянні до правомочного кредитора [8, c. 277]. Слід, при розгляді цього 

питання, погодитись з Д.В. Бобровою, що головне розмежування даних 

правовідносин слід здійснювати за їхнім об’єктом. І якщо у речових 

правовідносинах об’єктом виступає майно, то зобов’язальні правовідносини 

таким об’єктом мають дії [160, c. 86]. Проте більш детально про об’єкт цих 

зобов’язань йтиметься нижче. 

Займаючи в системі зобов’язань самостійне місце, вони можуть 

супроводжувати зобов’язання, які виникають з інших підстав і мають іншу 

юридичну природу [134, c. 122]. Йдеться про правову можливість 

субсидіарного застосування інституту набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави, з іншими матеріально-правовими нормами [30, 

c. 146]. Важливо лише пам’ятати, що означене субсидіарне застосування 

норм досліджуваного цивільно-правового інституту до іншого роду відносин 

є додатковим, а тому має свої визначені форми, зміст та, головне, межі [24, 

c. 457]. Про субсидіарне застосування нормативних положень цього 

цивільно-правового інституту ми біль детально зупинимось, коли 

аналізуватимемо правову регламентацію зобов’язань із безпідставного 

збагачення. 

Вченими-правниками, які досліджували позадоговірні зобов’язання, 

такими як М.Я. Шимінова [171, c. 32], А.М. Михайлич [55, c. 7], В.А. Носов 

[61, c. 9], А.М. Ерделевський [174] та інші, розглядувані кондикційні 

зобов’язання об’єднуються, поряд з деліктними, в групу позадоговірних 

зобов’язань, відповідно до такого критерію розмежування, як підстава 

виникнення зобов’язань. І навіть якщо положення глави 83 ЦК України 

можуть застосовуватися до правових зв’язків, які виникли з договірних 
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відносин, однак позадоговірний характер зобов’язань залишається 

незмінним, адже вони виникають поза умовами такого договору [163, c. 799], 

з самого факту безпідставного збагачення. Ми погоджуємося з думкою 

С.Є. Донцова, що вказаний вище поділ зобов’язальних правовідносин, як 

практично усі класифікаційні системи, має відносне значення і дозволяє 

більш глибоко пізнати об’єкт дослідження, але, поряд із цим, не відрізняється 

достатньою послідовністю, оскільки зобов’язання із односторонніх угод, 

також входять до категорії позадоговірних. Автор зосереджує увагу на більш 

вірному підходу до класифікації зобов’язань, де в основу покладено критерій 

основного функціонального призначення. Таким чином, зобов’язання 

поділяються на регулятивні і охоронні. Д. В. Боброва за підставу даного 

поділу взяла такий критерій як підстава виникнення [160, c. 84]. Видається 

що такий критерій є достатньо обмеженим і не відображає динаміко-

статичних функцій цивільно-правових відносин, тому критерій основного 

функціонального призначення є, у цьому плані, більш вірним. У такій 

класифікації, до групи охоронних зобов’язань входять деліктні і кондикційні 

зобов’язання [28, c. 18]. Проте і у цьому випадку наражаємося на умовності 

поділу, так як в межах охоронної функції правових норм здійснюється, разом 

з тим, достатній регулюючий вплив. С.М. Братусь та П.А. Варул з цього 

приводу зазначали, що будь-яка норма права є одночасно і регулятивною і 

охоронною [9, c. 32-46]. Та все ж не можна відкидати практичного значення 

такого поділу за функціональною спрямованістю. У цьому плані регулятивні 

зобов’язання, що виникають із правочинів, здійснюють регламентацію 

нормального (правомірного) майнового обігу, тоді як охоронні зобов’язання 

опосередковують різного роду невідповідності діянь суб’єктів приписам 

правових норм, що в решті-решт призводить до неправомірного результату. 

У цьому розрізі, якщо маємо справу із заподіяною шкодою, то це деліктні 

зобов’язання, а якщо з безпідставним збагаченням, то це кондикційні 

зобов’язання. Досліджуючи ознаки регулятивних і охоронних правовідносин 

у сфері цивільного права, вчені по-різному визначають критерії 
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співвідношення масиву регулятивних та охоронних норм і, відповідно, по-

різному оцінюється самостійне значення охоронних правовідносин, в разі 

порушення суб’єктивних цивільних прав. У цьому плані одні науковці 

наділяють самостійним значенням охоронні правовідносини, і їх арсенал 

охоронних засобів, інші, навпаки, заперечують можливість існування 

самостійного роду охоронних цивільно-правових відносин. У цьому аспекті 

П.А. Варул пише, що для цивільно-правової відповідальності правовідносини 

охоронного типу виступають єдиною формою існування, а інші засоби 

охорони (захисту), при яких настання додаткових негативних наслідків для 

правопорушника, не є облігаторним, можуть застосовуватися в межах як 

охоронних, так і регулятивних правовідносин [11, c. 38]. Проте, навіть за 

такої позиції, складова охоронного значення є більш значимою у 

кондикційних зобов’язаннях. Спробуємо це довести. 

За своїм характером зобов’язання із безпідставного збагачення 

спрямовані на захист порушеного права власності. К.А. Флейшиць прямо 

зазначає, що зобов’язання, які виникають внаслідок безпідставного 

збагачення, є цивільно-правовим засобом захисту власності [155, c. 221]. В їх 

межах відбувається усунення негативних для суб’єкта майнових наслідків, 

які настають за наявності безпідставного збагачення, тобто в цілому 

відбувається захист його майнових прав на основі закріпленого 

імперативними нормами інструментарію. А це, у свою чергу, забезпечує 

відновлення порушеної майнової сфери суб’єкта і, таким чином, сприяє 

стабільності відносин між учасниками цивільно-правового майнового обігу. 

В частині розгляду питання про співвідношення категорій «охорона 

прав» і «захист прав», О.О. Красавчиков зазначає, що зобов’язання із 

безпідставного збагачення спрямовані на охорону права учасника цивільного 

обігу, і аж ніяк на захист [145, c. 419]. Ми не можемо підтримати наведену 

позицію, оскільки охоронний потенціал норм ніяким чином не виключає їх 

очевидного захисного значення. Слід погодитись з думкою Т.В. Спіріної, яка 

проаналізувавши погляди Ю.К. Толстого, Г.А. Свердлик, О.С. Йоффе, 
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С.М. Братуся, приходить до висновку, що охорона права є більш широким 

поняттям, і включає в себе регулятивні, превентивні і охоронні заходи, 

заходи правового характеру, а також заходи політичного, економічного та 

іншого характеру, що забезпечують нормальний плин реалізації 

суб’єктивних прав. Під охоронними заходами якраз і розуміють захист права. 

Саме тому у даному випадку, при поверненні безпідставного збагачення і 

відновленні майнової сфери потерпілого, можна вести мову лише про 

застосування охоронних заходів, тобто про захист права [148, c. 65]. І дійсно 

охоронна функція цього правового інституту забезпечує охорону прав 

суб’єктів від порушень і захищає їх, якщо таке порушення сталося. 

Кондикційні зобов’язання забезпечують відновлення майнової сфери 

потерпілого суб’єкта, шляхом повернення належного майна, вони мають 

своєю метою захист майнових прав осіб. Розглядаючи категорію 

універсальності кондикційних зобов’язань, О.Є. Самбір, підтримуючи 

позицію С. Загороднього [32, c. 46], виділяє правову мету, що полягає у 

відновленні майнового становища кредитора (потерпілого), боржником 

(набувачем), який отримав безпідставні майнові вигоди, якщо цього не може 

бути досягнуто шляхом пред’явлення позову з інших підстав [139, c. 85]. 

Саме через виконання такої основної задачі, кондикційні зобов’язання слід 

відносити до охоронних правовідносин. 

Виходячи з охоронної сутності кондикційних зобов’язань випливає їх 

превентивна функція, що має на меті попереджувальне значення. А оскільки 

інститут кондикційних зобов’язань є мірою цивільно-правового захисту, то 

він має містити заходи відновлювального характеру. Таким чином, 

відновлювальна функція виражається в усуненні негативних майнових 

наслідків. Достатньо чітко висловився з цього приводу В.С. Єм, говорячи, що 

функціональним призначенням кондикційних зобов’язань є захист 

порушеного права власності потерпілого шляхом відновлення його майнової 

сфери за рахунок безпідставного набуття майнової вигоди або присудження 

йому майна, що є безпідставним збереженням набувача [23, c. 440]. І дійсно, 
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за своєю сутністю це саме відновлення майнової сфери потерпілого 

засобами, які містяться в системі кондикційних зобов’язань. Тут не можна 

вести мову про відповідальність в межах даного правового інституту, 

оскільки додатковим засобам впливу на порушника місця немає. Зважаючи 

на викладене, не можемо погодитись з деякими авторами, що ведуть мову 

про відповідальність, яка випливає із безпідставного збагачення [31, c. 61; 55, 

с. 30]. Коли певне майно переходить у власність від одного суб’єкта до 

іншого, а правова підстава для такого переходу відсутня, зобов’язання, які 

виникають в результаті безпідставного збагачення, є способом відновлення 

порушених відносин власності. При цьому може скластися враження, що 

кондикційні зобов’язання мають доповнюючі характеристики в розрізі 

правових відносин власності. Але це не так. За влучним висловлюванням 

О.С. Йоффе, зобов’язання із безпідставного збагачення можна розглядати в 

якості своєрідного результату перетворення правовідносин власності. Право 

власності у потерпілого припиняється, а на його місці виникають нові 

правовідносини, на підставі яких у бувшого власника з’являється право 

вимоги, спрямоване до нового власника, що полягає у поверненні ним 

безпідставного збагачення [39, c. 22]. Самостійне значення правових зв’язків, 

в розрізі повернення безпідставного збагачення не втрачається, тим більше 

вони не набувають значення доповнень [143], маючи індивідуалізуючі 

характеристики такі як об’єкт, суб’єкт та зміст [143]. Як наслідок, правові 

відносини, які виникають внаслідок безпідставного збагачення, слід 

відносити до охоронних правовідносин саме відновлювального 

(компенсаційного) характеру. У зв’язку з цим О.Я. Риженков прямо зазначає, 

що компенсацію правомірно визнавати специфічним способом впливу права 

на поведінку суб’єктів цивільного права, який відрізняється особливою 

властивістю, а саме обов’язком порушника щодо відновлення порушеного 

стану потерпілої сторони, і, таким чином, виділяє особливу компенсаційну 

функцію цивільного права, як таку, що отримала своє беззаперечне втілення 

[136, c. 42]. Є.А. Суханов також наголошує, що головною метою охоронної 
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функції цивільного права є захист майнових інтересів учасників цивільного 

обігу. Вона спрямована на підтримання майнового стану добросовісних 

суб’єктів у положенні, що існувало до моменту порушення їхніх прав та 

інтересів. Тому за загальним правилом вона реалізується шляхом 

відновлення порушених прав або компенсації завданих збитків. Зрозуміло, 

що її компенсаційно-відновлювальне спрямування обумовлюється 

еквівалентно-оплатною, вартісною природою майнових товарно-грошових 

відносин [23, c. 36]. Більш детальний розгляд означеної проблематики 

знаходимо у В.І. Борисової. Так, суть охоронної функції цивільного права, 

вона вбачає в тому, що остання забезпечує саму юридичну можливість 

захисту порушених суб’єктивних майнових чи особистих прав і сприяє їх 

певній нормалізації. Завдяки останній обставині охоронна функція набуває 

деякого відновлювального значення [163, c. 22-23]. Далі автор розглядає 

компенсаційну функцію, в якості наближеної до охоронної, проте не 

тотожної з нею. Підсумовуючи вчений наголошує, що охоронна функція 

створює юридичну передумову захисту порушених майнових прав, проте 

безпосередньо не вирішує питань, пов’язаних із необхідністю ліквідації 

певних негативних наслідків, які можуть мати місце у майновій сфері 

потерпілої особи (кредитора). В разі наміру потерпілого вирішити проблему 

майнових втрат, лише охоронної функції недостатньо [163, c. 23]. З моменту 

названого порушення активізується інструментарій компенсаційної функції. 

З юридичної точки зору, як пише С.Н. Приступа, заміна втрат, що виникли на 

боці кредитора, іншими передбаченими законом, договором чи визнаними 

судом майновими благами вважається компенсацією, а цивільно-правова 

функція, що її охоплює, має назву компенсаційної [119, c. 81]. Деякі автори 

тлумачать охоронну функцію достатньо вузько, що начебто вона починає 

діяти, з використанням правового інструментарію, коли суб’єктивне право 

зазнало порушень. Тобто охоронна функція реалізується після порушення 

суб’єктивного права [158, c. 16-17; 159, c. 15-18]. При визначенні змісту 

охоронної функції необхідно враховувати сформовану в юридичній науці 
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думку про співвідношення категорій «правова охорона» і «правовий захист». 

У цій площині категорія правова охорона виступає більш широким поняттям, 

у порівняльному співвідношенні з правовим захистом [160, c. 25]. Як 

наслідок, правова охорона включає в себе правовий захист. Засоби, які 

застосовуються в разі порушення суб’єктивних прав, утворюють комплекс 

засобів їх захисту, а норми, які їх передбачають, виступають захисними 

нормами активної дії [27, c. 5-28]. Таким чином, зобов’язання, які виникають 

із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, кондикційні 

зобов’язання, мають цілком виражені охоронно-компенсаційні 

характеристики. 

На підставі викладеного, виходячи з аналізу сутності і функціонального 

призначення зобов’язань із безпідставного збагачення, визначимо характерні 

риси (конститутивні ознаки) даних зобов’язань. Беручи до уваги те, що 

зобов’язання – це завжди правові відносини, а тому, в даному випадку, 

терміни правові відносини і зобов’язання ми вживаємо в одному 

синонімічному ряду. Таким чином зобов’язання, які виникають у зв’язку з 

набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави, є майновими, 

зобов’язальними, відносними, позадоговірними, односторонньо 

зобов’язальними, охоронно-компенсаційними правовідносинами, які являють 

собою міру захисту суб’єктивних цивільних прав. 

Правова регламентація цього цивільно-правового інституту, як уже 

зазначалося, здійснюється нормами глави 83 ЦК України, яка називається 

«Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави», та містить 

чотири статті (1212-1215) [165]. Перш ніж проаналізувати легальне 

визначення вказаних зобов’язань, зупинимося на розгляді деяких зауважень 

термінологічного порядку. Так, слід підкреслити, що в кодифікаційних актах 

двадцятих років минулого століття, назва цього цивільно-правового 

інституту була іншою, хоча, звичайно, стосувалася регулювання одного і 

того ж правового явища. Так, ЦК УРСР 1922 року (діяв до 1964 р.) містив 12 

главу під назвою «Зобов’язання, що виникають внаслідок безпідставного 
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збагачення» [166], згодом дана назва була визнана такою, що не відповідала 

основним засадам тодішнього соціалістичного будівництва, і, як писав 

Ю.К. Толстой, була дещо схожою на сумновідомий заклик М.І. Бухаріна 

«Збагачуйтесь!», що, власне, вартував йому життя [20, c. 77]. Таким чином, в 

результаті такої ідеологічної складової означена назва була витіснена новою: 

«Зобов’язання, що виникають внаслідок необґрунтованого набуття або 

збереження майна». Але, стаття 399 ЦК УРСР закріплюючи визначення 

цього зобов’язання, все ж оперує терміном «достатність правової підстави»: 

«Особа, що збагатилася коштом іншої особи без достатньої встановленої 

законом або договором підстави, зобов’язана повернути безпідставно 

одержане» [16, c. 602]. Як бачимо, сама назва цього правового інституту 

практично ідентична тій, що закріплена у нормах ЦК України. Вбачається, 

що попередня назва є більш термінологічно стислою і такою, що відповідає 

зарубіжному досвіду. Проте, викликає деякі зауваження використання 

категорії «достатності правової підстави». Так, М. Гурвич писав, що 

необґрунтоване збагачення виникає через «недостатність підстави», яка 

виявляється шляхом порівняння цінності підстави з цінністю подань, що 

виправдовуються. М.М. Агарков також зазначав, що збагачення за рахунок 

іншої особи має достатню підставу, якщо воно відповідає господарській меті, 

яку має на увазі закон або законно укладена угода [1, c. 156-158]. 

К.А. Флейшиць цю категорію визначає, як таку, що відповідає не 

економічній меті закону, адміністративного акту або угоди, а їхньому змісту, 

який завжди спрямований на здійснення тієї чи іншої мети [155, c. 217]. 

Подібний аналіз знаходимо і в дисертаційній роботі Ю.Г. Бозієвої 

«Кондикційні зобов’язання в системі цивільно-правових зобов’язань». Вона, 

зокрема, також вказує, що аналіз категорії «правова підстава» в контексті 

проблеми необґрунтованого збагачення дозволяє зробити висновок, що 

правова підстава набуття майна у відносних цивільних правовідносинах є 

безоплатним переходом майна від однієї особи до іншої, яким досягається 

мета правовідносин у відповідності з їхнім юридичним змістом, або який 
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здійснюється внаслідок прямої вказівки закону за умов, що цим законом 

визначаються, незалежно від досягнення мети і її відповідності юридичному 

змісту правовідносин [7, c. 17]. Як бачимо, використання категорії 

«достатність підстави» вже само по собі вимагає дослідника визначати її 

зміст. Як зазначає Л.Ф Апт, введення в правову систему понять має 

відповідати досягненню законодавцем необхідної ясності і визначеності, які 

сприяють однозначному їх застосуванню [2, c. 71]. У наведених позиціях 

вчених-правників радянського періоду прослідковується значною мірою 

суб’єктивізм, в частині дослідження змісту достатності підстави. Тому ми 

схиляємося до думки, що 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. У зв’язку з цим, можна сформулювати пропозицію щодо 

зміни назви цього інституту в главі 83 ЦК України з «Набуття, збереження 

майна без достатньої правової підстави» на «Безпідставне набуття, 

збереження майна». 

Продовжуючи дослідження кондикційних зобов’язань, зупинимося на 

легальному визначенні поняття зобов’язань внаслідок безпідставного 

збагачення. Як пише В.І. Риндюк, дефініції (визначення) є одним із тих 

засобів законодавчої техніки, за допомогою яких досягаються максимальні 

точність і ясність законодавчих актів. Дефініції мають містити суттєві, якісні 

ознаки предмета або явища [137, c. 302]. Так, відповідно до ч. 1 ст. 1212 ЦК 

України «Загальні положення про зобов’язання у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави», особа, яка набула 

майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без 

достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана 

повернути потерпілому це майно [165]. 
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Переважна більшість представників цивілістичної науки розуміють 

«майно» як сукупність майнових прав, таке твердження в цілому 

підтримували Г. Дернбург, Регельсбергер, Беккер, Г.Ф. Шершеневич та інші 

[52; 155, c. 215]. Застосовуючи це поняття у нашому випадку, потрібно 

розуміти саме збільшення сукупності майнових прав. Використаний у 

наведеному вище визначенні термін «майно» слід розуміти в широкому 

значенні, включаючи до його меж усякого роду майнові права та інші 

матеріальні блага, які захищаються нормами цивільного права. 

І.В. Єфименко пише: «Термін «майно» застосовується для визначення речей і 

майнових прав, тобто це поняття при цьому розуміється в широкому сенсі 

[30, c. 206]. До нематеріальних благ інститут безпідставного збагачення не 

застосовується [18, c. 445], вони захищаються іншими цивільно-правовими 

засобами. Сфера застосування норм розглядуваного інституту обмежується 

сферою майнових інтересів. У даному випадку, як зазначає О.М. Садіков, 

важливим є об’єктивний результат: наявність необґрунтованого збагачення 

(збереження) майна без належної правової підстави [18, c. 491]. Тобто, 

власне, не має ніякого значення, те, якого роду власність. Єдина вимога, яка 

має братися до уваги, стосується родових ознак майна. Якщо майно при 

переході від одного суб’єкта до іншого, не втратило свої індивідуалізуючі 

ознаки, не розчинилося в майновій сфері набувача, то й, відповідно, відсутні 

підстави для втрати права власності потерпілого на таке майно. У цьому 

випадку набувач не має юридичних підстав такого збагачення, яке 

відбувається лише фактично. З метою захисту свого права власності, 

потерпілому необхідно застосовувати віндикаційний позов, тобто майнова 

вимога є речово-правовою. Але якщо набувач отримував доходи від такого 

індивідуально-визначеного майна, то вони, зрозуміло, розчинилися у його 

майновій сфері. В такому разі потерпілому поряд з віндикаційним позовом, 

необхідно застосовувати кондикційні правові засоби захисту. Згідно з ч. 3 ст. 

1212 ЦК України, положення про зобов’язання з набуття, збереження майна 

без достатньої правової підстави, також застосовуються до вимог про: 
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повернення виконаного за недійсним правочином; витребування майна 

власником із чужого незаконного володіння; повернення виконаного однією 

із сторін у зобов’язанні; відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула 

майно або зберегла його у себе. У цьому випадку йдеться про субсидіарне 

(додаткове) застосування норм про зобов’язання із набуття, збереження 

майна без достатньої правової підстави, до названих вище правових 

відносин. Дійсно, у різних випадках, які охоплюються таким достатньо 

об’ємним поняттям необґрунтованого збагачення, створюються умови для 

виникнення цивільно-правових охоронних відносин різної правової природи. 

Додатковий (субсидіарний) характер норм про безпідставне збагачення на 

сьогодні не заперечується більшістю вчених-правознавців. При цьому, не 

применшується значення самостійності кожної з вимог. На думку 

О.Л. Маковського, співвідношення кондиційного зобов’язання з іншими 

цивільними правовідносинами, не є ідеальним вирішенням проблемних 

питань, але, разом з тим, є корисним, оскільки містить відповіді на більшість 

питань, які не завжди знаходять своє належне вирішення серед правил про 

окремі види зобов’язань [53, c.591-603]. Формально-юридична вказівка в ч. 3 

ст. 1212 ЦК України «Положення… застосовуються також до вимог про», 

говорить про те, що норми глави 83 ЦК України застосовуються виключно у 

субсидіарному порядку до названих «інших» правових інститутів. У цьому 

значенні субсидіарність не означає, та й не може означати, що, відповідно, 

«інші» вимоги можуть бути замінені кондикційним позовом. У подібних 

випадках кондикційний позов повинен суттєво доповнювати правові 

можливості потерпілої сторони. Більше того, неподання такого кондиційного 

позову призведе до того, що майнова сфера потерпілого, після застосування 

інших правових можливостей, окрім кондикційних, не буде відновленою. 

Слід зауважити, що на сьогодні кондикційні зобов’язання здатні 

забезпечити повне відновлення майнової сфери потерпілого суб’єкта. Даний 

правовий інститут має повний набір засобів, достатніх для захисту майнових 

інтересів потерпілого, який може до кондиційного позову приєднати інші 
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вимоги охоронного характеру. Іншими словами, з безпідставним збагаченням 

можна боротися не лише за допомогою кондиції, але й шляхом використання 

правових конструкцій віндикації, реституції, договірного, деліктного позову. 

Звідси випливає проблема співвідношення вимоги про повернення 

необґрунтованого збагачення, з іншими вимогами про захист цивільних прав. 

В.С. Єм зазначає, що для визначення форм, змісту, меж субсидіарного 

застосування норм про зобов’язання з необґрунтованого збагачення, вимагає 

визначити співвідношення кожного з них із зобов’язанням з 

необґрунтованого збагачення [23, c. 457]. Проте, вважаємо, така проблема 

знімається, оскільки можливість субсидіарного застосування кондиційного 

позову є легально закріпленою у статті 1212 ЦК України. Наділення 

кондикції рисами як самостійного позову (ч. 1 ст. 1212 ЦК України), так і 

субсидіарним характером (ч. 3 ст. 1212 ЦК України) виключає будь-яку 

можливість її конкуренції з іншими правовими вимогами про повернення 

майна. 

Зупинимося на аналізі питання стосовно видів зобов’язань із набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави, іншими словами видів 

кондикційних зобов’язань. Так, І.Е. Берестова здійснюючи класифікацію 

даних зобов’язань, яка в своїй основі ґрунтується, в розумінні ст. 1212 ЦК 

України, на можливості субсидіарного застосування норм про кондикційні 

зобов’язання, поділяє їх на: повернення виконаного за недійсним 

правочином; витребування майна власником з чужого незаконного 

володіння; повернення виконаного однією із сторін у зобов’язанні; 

повернення майна набутого (збереженого) поза волею учасників 

правовідносин [4, c. 9]. А от Г.В. Пучкова класифікувала правовідносини з 

безпідставного збагачення, ґрунтуючись на позиції законодавця. Таким 

чином дані зобов’язання вона поділила на такі, що виникають внаслідок 

безпідставного набуття майна за рахунок іншої особи, та безпідставного 

збереження майна за рахунок іншої особи [128, c. 16]. Слід зауважити, що і в 

одному і в іншому випадку проведений класифікаційний аналіз даного 
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правового інституту, має важливе значення, оскільки допомагає більш 

глибше, і з різних кутів зору пізнати предмет дослідження. Ми ще раз 

наголошуємо, що подібного роду класифікації є паралельно існуючими 

системними явищами. Зважаючи на викладене, виглядає сумнівною позиція 

І.В. Єфименко, що наведені класифікації є неповними, так як містять лише 

окремі критерії, а значить і види класифікацій [30, c. 208]. Натомість автор 

наводить власний поділ кондикційних зобов’язань, де в основу покладено 

критерій виду позовів, які може подати потерпіла особа: про повернення в 

натурі безпідставно набутого; про повернення безпідставно збереженого; про 

відшкодування вартості безпідставно набутого; про відшкодування доходів 

від безпідставно набутого [30, c. 211]. Проте навіть ця класифікація не 

претендує на абсолютну універсальність. Вона характеризує певну сторону 

кондикційних зобов’язань, що сприяє кращому пізнанню даного правового 

явища. 

Терміни «набуття» та «збереження» майна, якими оперує стаття 1212 

ЦК України, в доктрині цивільного права виступають формами категорії 

вищого порядку, якою є «збагачення». Являючись одночасно видами 

кондикційних зобов’язань, означені вище різнопорядкові категорії 

супроводжують практично усі можливі підходи до класифікацій. Тому 

видається логічним і послідовним, розкриття їх внутрішніх характеристик. 

Загалом, «збагачення» виступає як економічна категорія, що може 

розглядатися у широкому, а також у вузькому значенні. У широкому 

розумінні збагачення означає будь-яке збільшення майна особи. Що ж до 

вузького розуміння, то збагачення полягає у збільшенні майна однієї особи за 

рахунок майна іншої. У розрізі статті 1212 ЦК України, категорія збагачення 

закріплена саме у її вузькому розумінні. Названа категорія класифікується за 

різними підставами. Класифікаційні системи виступають як паралельно 

існуючі. Так, беззаперечним критерієм класифікації виступає форма 

виникнення збагачення, відповідно до якої виділяють: набуття майна; та 

збереження майна. За внутрішньою сутністю збагачення може бути прямим, 
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коли відбувається приєднання нового блага до складу майна, та непрямим, 

що полягає у отриманні економічних вигод, в результаті користування 

майном. Аналізуючи процес переміщення майна, можна виділити 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. 

Так, у ч. 2 ст. 1212 ЦК України закріплено, що положення цієї глави 

застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження 

майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб 

чи наслідком події. Як бачимо, правила правових норм про безпідставне 

збагачення застосовуються незалежно від того, результатом чиєї поведінки 

стало безпідставне збагачення. Більше того, комбінування поведінки 

визначених вище суб’єктів, також не змінює їх ролі, як і можливості 

застосування засобів кондикційних зобов’язань. 

Збагачення одного суб’єкта за рахунок іншого, яке вченими 

розглядається в якості «стану збагачення», у його співвідношенні з вимогами 

правових норм, може бути таким, що відповідає вказаним вимогам, як 

наслідок права власника в цьому випадку захищаються законом, або 

виступати як безпідставне, коли набувач є зобов’язаним і повинен повернути 

таке майно потерпілому суб’єкту. Означені властивості відповідності 

категорії збагачення характеризують динаміку переходу прав на майно 

постійно. Властивість безпідставності, тобто коли збагачення відбувається за 

межами окресленими правовими нормами, неодмінно призводить до 

протиставлення її правомірному збагаченню, і, таким чином, покладає на 

набувача обов’язок повернути такий об’єкт цивільних прав. 

Зупинимося на аналізі понять «набуття» та «збереження» майна 

внаслідок безпідставного збагачення. Так, набуття майна означає збільшення 

його об’єму, що передбачає виникнення у набувача майнових прав, які не 
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належали йому до цього моменту [172, c. 93]. Як наслідок у потерпілого 

майнові права припиняються, у його майновій сфері відбувається зменшення 

об’єму майнових прав. Щодо збереження майна за рахунок іншого суб’єкта, 

передбачає, що особа повинна була здійснити відповідне відчуження майна, 

проте цього не було зроблено. Іншими словами збереження майна – це 

залишення його невитраченим, оскільки інша особа зробила таке своїм 

майном. Дещо ґрунтовніше про це пише В.С. Єм: «Збереження майна за 

рахунок іншого означає, що особа повинна була витратити свої засоби, але не 

витратила їх або завдяки витратам іншої особи, або у результаті невиплати 

належної винагороди іншій особі» [29, c. 8]. 

Досліджуючи необґрунтоване набуття майна, в якості отримання 

неналежного, К.А. Флейшиць називає такі його види: виконання 

зобов’язання, якого ніколи не існувало між сторонами; виконання існуючого 

зобов’язання, проте з перевищенням його розміру; виконання зобов’язання 

після його припинення, у тому числі достроковим виконанням; виконання 

зобов’язань за нікчемним правочином; виконання зобов’язання такого, що 

відпало, після його виконання [155, c. 223]. Серед видів необґрунтованого 

набуття майна вчені називають: набуття внаслідок такого видозмінення речі, 

при якому вона втрачає свої індивідуальні особливості, як наслідок, 

змішується з майном набувача; набуття у випадку, коли майно, що належить 

одній особі, споживається іншою [144, c. 380]. Дана форма необґрунтованого 

збагачення передбачає наявність наступних моментів: необґрунтоване 

збільшення об’єму майна в однієї особи; одночасне зменшення об’єму майна 

у іншої особи. Розмір такого майна є однаковим як на стороні збільшення, а 

так само на стороні його зменшення. Ю.К Толстой зазначає, що 

необґрунтоване набуття майна передбачає втрату правового титулу на майно 

у потерпілого, і одночасне виникнення майнових прав у набувача [152, 

c. 140]. Разом з таким переходом майнових прав, між названими вище 

суб’єктами виникають зобов’язальні відносини, в межах яких потерпілий 

формує вимогу про повернення необґрунтованого збагачення. Майно 
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повертається в тому ж роді і тієї ж якості. Згідно з ч. 1 ст. 1213 ЦК України 

набувач зобов’язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в 

натурі. У разі неможливості повернути в натурі, відшкодовується його 

вартість. 

Необґрунтоване збагачення у формі збереження виникає у випадку, 

коли набувач повинен був передати майно, проте фактичну передачу 

здійснив потерпілий, таким чином набувач зберіг своє майно. У набувача 

виникає обов’язок відшкодувати понесені потерпілим витрати. 

Необґрунтоване збереження передбачає наявність двох критеріїв: 

необґрунтоване збереження об’єму майна (у випадку, коли повинен був 

зменшитися); незбільшення об’єму майна у іншої особи. Іншими словами 

збереження майна полягає в тому, що суб’єкт отримав деяку майнову вигоду, 

але при цьому не поніс витрати, які йому, за звичних умов, довелося б 

понести для отримання такої вигоди. Означена вигода може виражатися в 

покращенні належного особі майна, яке тягне збільшення його вартості; або в 

повному чи частковому звільненні від майнових обов’язків перед іншою 

особою; або в користуванні чужим майном, виконанні робіт або наданні 

послуг іншою особою. В юридичній літературі зустрічаються думки, коли до 

набуття майна відносять підвищення якості майна (його вартості), прийняття 

послуг, і навіть користування чужим майном, проте такого роду способи 

збагачення являють собою не різновиди набуття, а різновиди саме 

збереження. Таким чином, особа або зберігає витрати на покращення свого 

майна, або витрати на оплату прийнятих послуг, або витрати щодо вартості 

користування майном. 

Аналізуючи поняття набуття та збереження К.А. Флейшиць зауважує, 

що не варто думати, ніби між зменшенням майна потерпілого та збільшенням 

майна того, хто збагатився, є причинний зв’язок. І одне і інше є нероздільним 

результатом певної дії або ж події [155, c. 212]. Дійсно, необґрунтоване 

збагачення може виникнути внаслідок подій або ж дій, які можуть вчинятися 

як самими потерпілими, третіми особами або набувачем, причому дані дії 
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можуть бути як правомірними, а так само неправомірними, а в останньому 

випадку як винними, так і такими, що не містять вини. Такі вчені, як 

О.С. Йоффе, А.В. Слєсарєв з цього приводу зазначають, що протиправність в 

діях сторін не є необхідною умовою для виникнення кондикційних 

зобов’язань, недивлячись на те, що безпідставний характер збагачення 

робить його об’єктивно протиправним [37, c. 17]. К.А. Флейшиць, з цього 

приводу, пояснює, що у питанні аналізу протиправності необхідно розрізняти 

дії, які призвели до необґрунтованого збагачення, і, власне, результат таких 

дій в якості необґрунтованого збагачення. І якщо, при цьому, дії не 

обов’язково протиправні, то їхній результат є завжди об’єктивно 

протиправним [155, c. 215]. Події також можуть тягнути наслідки з 

необґрунтованого збагачення. Такі події виступають безпосередньою 

причиною необґрунтованого збагачення одного за рахунок іншого, що й 

породжуватиме кондикційні зобов’язання, коли правова підстава такого 

збагачення є відсутньою. У цьому аспекті ще раз нагадаємо норму, 

відповідно до якої кондикційні зобов’язання виникають незалежно від 

причини безпідставного збагачення (ч. 2 ст. 1212 ЦК України). 

Відповідно до ч. 1 ст. 1212 ЦК України, особа зобов’язана повернути 

майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Свого 

часу О.О. Красавчиков писав: «Факт відсутності початкової підстави, або 

факт її наступного відпадіння має важливе юридичне значення» [145]. Це 

означає, що якщо у суб’єкта, на момент подання кондикційного позову, 

відсутня підстава набуття майнових прав, то, відповідно, зобов’язання із 

безпідставного збагачення неодмінно виникатимуть. Причому положення ЦК 

України щодо кондикційних зобов’язань можуть застосовуватись чи 

самостійно, чи субсидіарно. 
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2.2. Суб’єкти та об’єкт зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням 

майна без достатньої правової підстави 

 

Сторонами зобов’язань з безпідставного збагачення, в розумінні 

ст. 1212 ЦК України, є набувач і потерпілий. Саме характер відносності 

кондикційного зобов’язання означає, що конкретно визначеному 

правомочному суб’єкту – потерпілому, якого в спеціальній юридичній 

літературі називають «кондицентом» [26, c. 88], протистоїть чітко 

визначений суб’єкт – набувач. Виходячи з аналізу ч. 1 ст. 1212 ЦК України, в 

якості боржника виступає особа, у майновій сфері якої утворилася вигода, 

тобто такий набувач необгрунтовано набув або зберіг майно за рахунок 

потерпілого. Власне зобов’язана сторона визначена достатньо чітко і 

практично охоплює усі випадки виникнення кондикційних зобов’язань. 

Щодо потерпілого, то це особа за рахунок якої необгрунтовано набуто або 

збережено майно, якій у результаті заподіяно збитки.  

На стороні і набувача і потерпілого можуть виступати фізичні і 

юридичні особи, а також інші суб’єкти цивільного права. Власне розширення 

кола суб’єктів даних зобов’язань було поставлено під сумнів В.С. Єм [23, 

c. 493-494], який досліджуючи коло таких суб’єктів взяв за основу їх 

нормативне визначення. Він, зокрема, зауважив на тому, що, наприклад, 

вимоги держави як кредитора є за своєю суттю не кондикційними а 

конфіскаційними. Слідом за ним Д. Генкин вказує, що застосування таких 

санкцій передбачає виникнення між державою і набувачем публічно-

правових відносин, які мають каральний, штрафний, проте не кондикційний 

характер [12. c. 54]. Але в цьому питанні ми не можемо з ними погодитись, 

оскільки, беручи до уваги можливість субсидіарного застосування кондикції, 

відкидати можливість поєднання конфіскаційних вимог з кондикційними все 

ж не є вірним. 

Зрозуміло, що до визначення сторони потерпілого необхідно підходити 

з достатньою обережністю. За загальним правилом – це ті особи, за рахунок 
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яких мало місце безпідставне збагачення. Для виникнення зобов’язань з 

безпідставного збагачення достатньо самого факту такого збагачення. Щодо 

волевиявлення особи, то воно архіважливого значення не має. Більше того, 

навіть за умови коли така воля мала місце, допустимою є її наявність з 

дефектом. Як наслідок, і тут вчені практично одностайні, для факту 

виникнення цих зобов’язань факт дієздатності особи не має значення, 

достатньо мати цивільну правоздатність. Для фізичної особи темпоральні 

межі визначені моментом народження-смерті, а щодо юридичної особи – з 

моменту державної реєстрації і до моменту ліквідації відповідно до 

законодавства України. Говорячи про неповнолітніх учасників цих 

зобов’язань, про недієздатних осіб чи таких які визнані, відповідно до закону, 

обмежено дієздатними, Н.М. Агафонова правильно робить висновок про 

можливість застосування до кондикційних правовідносин за участю таких 

суб’єктів, за аналогією норм про відшкодування шкоди [17, c. 534]. 

Юридичні особи також можуть виступати в якості суб’єктів 

кондикційних зобов’язань, незалежно від їх організаційно-правової форми, і 

як ми вже зазначали, з моменту їх державної реєстрації. Це означає, що 

навіть якщо юридична особа, діяльність якої поставлена в залежність від 

обов’язку отримати необхідні дозволи, і в період до моменту такого 

отримання за її участю сталося необґрунтоване збагачення, буде нести 

кондикційне зобов’язання. 

Щодо суб’єктів, які здійснюють функції представництва, виконання 

зобов’язань з необґрунтованого збагачення буде стосуватися особи, яку в 

такому разі представляють, оскільки представництво тягне виникнення прав і 

обов’язків саме в такого суб’єкта. 

Публічно-правові утворення, в розумінні положень ЦК України, 

оскільки можуть бути включені до сфери цивільного обігу, зрозуміло, також 

можуть бути зобов’язаними за цими правовідносинами. 

Для виникнення кондикційних правовідносин не має значення також 

той факт, чи перебувають між собою суб’єкти кондикційного зобов’язання в 
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іншого роду цивільно-правових відносинах (про це ми вже зазначали при 

характеристиці даного правового явища. 

Ще одне питання, яке слід підняти, стосується ситуації, коли в період 

існування кондикційного зобов’язання, сталася, наприклад, смерть фізичної 

особи. В такому разі, оскільки такі зобов’язання не пов’язані нерозривно із 

жодною стороною і, разом з тим, мають майновий характер, вони будуть 

стосуватися правонаступників таких суб’єктів. Дещо по-іншому це буде 

стосуватися ситуації, коли юридична особа ліквідується, оскільки 

правонаступництва в такому разі не виникатиме, і кондикційне зобов’язання 

буде розглядатися саме у процесі здійснення такої процедури. 

Серед вчених-цивілістів відсутня одностайність й у поглядах на 

визначення кола об’єктів кондикційних зобов’язань. Перш за все розбіжності 

стосуються того, що слід розуміти під об’єктом кондикційних зобов’язань. З 

цього приводу одні вчені вважають таким об’єктом майно [17, c. 535], а щодо 

інших, то вони в якості об’єкту вбачають саме дії суб’єктів, в частині 

виконання своїх обов’язків за цим зобов’язанням [135, c. 11]. У цьому 

питанні ми є солідарними з позицією Ю.К. Толстого, який визначаючи 

елементи зобов’язань із безпідставного збагачення пише: «Поведінка 

учасників даних зобов’язань фокусується на безпідставно набутому або 

збереженому майні, з усіма змінами, які воно зазнало або може зазнати. Саме 

це майно і складає предмет кондикційних зобов’язань. Необхідно розрізняти 

об’єкт правового впливу і об’єкт на який спрямована поведінка учасників 

відповідних правовідносин. Реагувати на вплив права може лише поведінка 

людей. У свою чергу ця поведінка спрямовується на відповідні предмети 

матеріального і духовного світу, при допомозі яких відбувається задоволення 

найрізноманітніших людських потреб. Саме такі предмети виступають в 

якості об’єктів (предметів) відповідних правовідносин. Поняття «об’єкт» і 

«предмет» правовідносин тут вживаються як тотожні. Викладене повною 

мірою стосується зобов’язань із безпідставного збагачення» [20, c. 84-85]. І 

дійсно, у кондикційних зобов’язаннях дії набувача видаються надто 
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пов’язаними з відповідним майном, норми ж права здійснюють свій 

регулятивний вплив саме на поведінку таких зобов’язаних суб’єктів, проте у 

її відношенні до певного майна. Які б зміни не відбулися з майном (з його 

складом у вартісному відношенні) – це майно виступає об’єктом (предметом) 

кондикційних зобов’язань [20, c. 85]. 

Так, класичне розуміння зобов’язань з необґрунтованого збагачення, 

представлене роботами Є.А. Флейшиць [155], Ю.К. Толстого [20, c. 77-85], 

В.С. Єма [22], в частині визначення предмету вимоги за названим 

зобов’язанням, до їх об’єктів відносить лише речі, які визначенні родовими 

ознаками, включаючи готівкові гроші, не індивідуалізовані цінні папери на 

пред’явника, а також майнові права, безготівкові гроші та бездокументарні 

цінні папери. Представники вказаного підходу обґрунтовували свою позицію 

тим, що витребування індивідуально-визначених речей, за загальним 

правилом, відбувається шляхом застосування віндикаційного позову. А 

стосовно норм щодо кондикційних зобов’язань, то вони можуть 

застосовуватися лише субсидіарно. Названі об’єкти при переході до майнової 

сфери набувача, втрачають свої індивідуальні характеристики, змішуючись з 

майном такого набувача, стають об’єктами саме його права власності. Що ж 

до потерпілої особи, то вона втрачає право власності на такі об’єкти. Як 

наслідок між потерпілим і набувачем виникають зобов’язально-правові 

відносини. Власне зважаючи на викладене, така концепція виглядає логічно-

обґрунтованою. 

Розуміння збагачення з економічної точки зору, представлене працями 

Д.В. Новака [59], А.Л. Маковского [53], передбачає те, що збагачення може 

відбуватися і без переходу права на річ, тобто, як зазначає той же Д.В. Новак, 

при переході речі у фактичне володіння набувача. Виходячи з основних тез 

означеного підходу, об’єктом кондикційних зобов’язань виступають не лише 

родові речі, але й індивідуально-визначені. У даному випадку, при 

використанні економічного критерію в площині розуміння збагачення, 

порушується система правових механізмів кваліфікації правовідносин. 
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Кондикційні зобов’язання, про що вже йшлося, породжують зобов’язальні 

правовідносини, а не речево-правові, як у випадку з захистом права власності 

на індивідуально-визначену річ, де власник не втрачає правовий титул. 

М.М. Агарков писав: «Якщо особа не набула ніякого майнового права, то 

відсутньою є отримана вигода, оскільки відсутнє збільшення майна. Таким 

чином фактичне володіння річчю, без набуття на неї права. Саме лише 

фактичне володіння річчю, не є збагаченням» [1]. Тому, використання 

економічного підходу в науковому аналізі кондикційних зобов’язань, 

призводить до невірного розуміння об’єктів, і, таким чином, 

необґрунтованого розширення за рахунок речей, що мають індивідуальну 

визначеність. Д.О. Ушивцева [153] слідом за А.Л. Маковським [53] 

стверджує, що межа між родовими і індивудально-визначеними речами 

настільки тонка, що розрізняти їх інколи стає доволі складно. Напевно саме 

тому Д.О. Ушивцева характеризуючи предмет кондикційного позову, 

використовує підхід субсидіарного застосування норм про необґрунтоване 

збагачення. Згідно з її баченням, будь-які речі, включаючи цінні папери на 

пред’явника, якщо вони не можуть бути повернуті шляхом заявлення 

віндикаційного позову, можуть бути предметом кондикційного зобов’язання. 

Зупинимося більш детально на аналізі питання щодо визначення 

об’єктів кондикційних зобов’язань, відповідно до поділу категорії збагачення 

на дві її форми: набуття та збереження. Так, у аспекті розгляду об’єктів 

зобов’язань з необґрунтованого збагачення у формі набуття, можна виділити 

принаймні три групи вчених, які розділяються за відмінністю поглядів. 

Р.А. Кушхов [51, c. 123-132], Н.Г. Соломіна [146, c. 65] відстоюють позицію, 

при якій необґрунтовано можуть набуватись лише речі, майнові права на які 

не виникають. Інші науковці вказують, що необґрунтоване набуття може 

стосуватися тільки майнових прав. В.С. Ем стверджував, набутими можуть 

бути речі, на які виникло право власності, інакше вони не можуть тягнути 

кондикційні зобов’язання [22]. Слід все ж зауважити, що остання позиція 

заперечується більшістю вчених. 
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Інші вчені-правники, такі як Д.В. Новак [60, c. 217-219], А.В. Слєсарєв 

[141, c. 146], до об’єктів зобов’язань з необґрунтованого набуття майна 

відносять і речі, а також майнові права. І дійсно, в розумінні законодавця, до 

таких об’єктів слід відносити і речі, і майнові права. 

Щодо визначення об’єктів кондикційних зобов’язань, які можуть бути 

збережені, то одні вчені відносять до таких об’єктів безпідставне 

користування чужими послугами або ж майном. М.А. Гранат, зокрема, 

виділяючи три типи набувачів, які повертають вартість необґрунтованого 

збагачення, прямо виділяє осіб, що необгрунтовано користувалися чужим 

майном, без наміру його придбати [25, c. 136-138]. Солідарною з ним є 

Н.Г. Соломіна [146, c. 67-76]. Інші вченні вважають, що об’єктами 

виступають: користування чужим майном, виконання робіт або надання 

послуг іншим суб’єктом. Вказаний підхід втілився в роботі Д.В. Новака [60, 

c. 61]. Так, необґрунтовано збережене майно, завжди має грошовий 

еквівалент. За умови коли суб’єкт користується послугами, зберігаються 

відповідні засоби щодо оплати. Окрім названих об’єктів слід ще назвати 

виконання робіт за чужий рахунок, звільнення від майнового обов’язку перед 

іншою особою. У всіх цих випадках особа повинна була витратити свої 

кошти, але не зробила цього, або через витрати іншої особи, або, відповідно, 

в результаті невиплати певних сум особі [10, c. 59]. 

Відповідно до ст. 1215 ЦК України, не підлягають поверненню 

безпідставно набуті заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, 

пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 

іншим ушкодженням здоров’я або смертю, аліменти та інші грошові суми, 

надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена 

фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової 

помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача. Цей перелік не є 

вичерпним. Так, якщо законом визначене й інше майно як таке, що не може 

бути повернуте, то відповідні норми мають застосовуватися. 
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2.3. Зміст зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна 

без достатньої правової підстави 

 

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

достатньої правової підстави, як і всіх інших цивільно-правових відносин є 

суб’єктивні права і обов’язки. Деякі автори суб’єктивні права і обов’язки 

відносять до форми правових зв’язків, що ж стосується змісту, то він 

представляється поведінкою учасників. Ми не можемо підтримати таку 

позицію і є солідарними з думкою Ю.К. Толстого в тому, що подібна 

ситуація призводить до ототожнення змісту правовідносин з реалізацією 

зазначеного змісту [20, c. 82]. Але ці поняття не можна розглядати в якості 

тотожних. 

За структурою власного змісту ці зобов’язання, як ми вже зазначали, є 

простими, оскільки праву потерпілого вимагати повернення необґрунтовано 

отриманого, кореспондує обов’язок набувача повернути майно, що є 

необґрунтованим збагаченням. Зазначене твердження повною мірою 

відповідає правилу ч. 1 ст. 1212 ЦК України, де передбачено, що особа, яка 

набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) 

без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана 

повернути потерпілому це майно. Суб’єктивне право потерпілого полягає (у 

найбільш загальному виді) в юридично забезпеченій можливості вимагати 

повернення необґрунтованого збагачення. Суб’єктивне право складається з 

юридичних можливостей потерпілого, його правомочностей, визначених 

нормами права. Як наслідок, потерпілий наділяється наступними 

правомочностями: право вимоги, спрямоване зобов’язаному суб’єкту, на 

здійснення останнім активних дій щодо повернення необґрунтованого 

збагачення; та забезпечувальна правомочність в аспекті захисту щодо 

можливості використання заходів державно-примусового характеру (в цій 

частині забезпечується можливість реалізації права вимоги потерпілого 

суб’єкта). Суб’єктивний обов’язок – це кореспондуюча означеному 
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суб’єктивному праву, юридично забезпечена міра належної поведінки 

набувача, яка полягає у поверненні необґрунтованого збагачення. За своєю 

структурою суб’єктивний обов’язок включає в себе необхідність 

зобов’язаного суб’єкта вчинити певні активні дії, або ж утриматися від їх 

вчинення. Щодо кондикційних зобов’язань, то обов’язок набувача завжди 

має ознаки активних дій з його боку (він зобов’язаний повернути 

необґрунтоване збагачення). Цей обов’язок набувача не ставиться в 

залежність від форми необґрунтованого збагачення, і виникатиме завжди, 

коли має місце необґрунтоване набуття чи збереження майна однією особою 

за рахунок іншої.  

Як випливає зі змісту цитованої вище статті ЦК України, для 

зобов’язань із безпідставного збагачення характерним є те, що вони завжди 

мають майновий характер. Таким чином, на основі норм, які регламентують 

кондикційні зобов’язання не можуть бути повернуті потерпілому результати 

інтелектуальної власності, роботи, послуги, нематеріальні блага, адже вони 

не є майном і не мають вартості. З цього приводу, говорячи про об’єкти 

кондикційних зобов’язань, О.М. Садіков зазначає, що об’єкти 

нематеріального порядку, з огляду на їх специфіку, захищаються іншими 

правовими засобами [18, c. 340]. У цьому аспекті, слід лише окремо 

зазначити про такий об’єкт цивільних прав як інформація. Так, наприклад, 

Д.О. Ушивцева у своїй роботі прямо зазначає, що з кола об’єктів цивільних 

прав, які можуть бути повернуті за допомогою норм інституту кондикції, 

необґрунтовано виключено такий об’єкт як інформація [154, c. 9; c. 16-17]. 

Майновий характер кондикційних зобов’язань дає можливість 

розглядати даний вид цивільно-правових зобов’язань в якості майна, яке 

виявилося в майновій сфері набувача, шляхом безпідставного набуття або 

збереження. Законодавець називає ці дві форми «безпідставно набутим 

майном». Розгляд кондикційних зобов’язань як майна, що має бути 

повернуто спонукає розрізняти майно, яке є необґрунтованим збагаченням, 

та майно яке підлягає поверненню за вимогою потерпілого. Так, розглядаючи 
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елементи договору купівлі-продажу, О.С. Йоффе вказує, що об’єкт купівлі-

продажу, оскільки це взаємний договір, неминуче повинен втілюватись не в 

одному, а в двох матеріальних, юридичних і вольових об’єктах. 

Матеріальними об’єктами при цьому виступають майно, що продається і 

грошова сума, яка за нього сплачується, юридичними об’єктами – дії сторін 

щодо передачі майна і сплаті коштів, а вольовими об’єктами – індивідуальна 

воля продавця і покупця, в межах, в яких вона регламентована нормами 

законодавства. Ще більш предметно автор висловлюється, що звідси зовсім 

не випливає той факт, що усі перераховані об’єкти потребують свого 

спеціального розгляду. Завжди є той об’єкт, який головним чином 

відображає специфіку правових відносин, впливає на характер і особливості 

інших об’єктів, саме й він заслуговує особливої уваги з боку дослідника. 

Отже, майно в якості матеріального об’єкту і дії стосовно його передачі, як 

юридичний об’єкт, потребують особливого аналізу [36, c. 250-251]. 

Підтримуючи викладену позицію О.С. Йоффе, та розвиваючи її в розрізі 

зобов’язань з необґрунтованого збагачення, В.В. Билков зазначає, що у 

правовідносинах із необґрунтованого збагачення також слід виділяти: об’єкт 

прав, який, власне, складає необґрунтоване збагачення, і об’єкт прав, що 

підлягає поверненню потерпілому у зобов’язанні [10, c.86-87]. З цією думкою 

слід погодитись, оскільки дійсно ці два об’єкти кондикційних зобов’язань 

можуть не співпадати. 

Необхідно дослідити ще одне питання, яке стосується аналізу 

зобов’язань із необґрунтованого збагачення як міри захисту, та як міри 

відповідальності. Так, Н.М. Агафонова досліджуючи це питання, зробила 

висновок, що кондикційні зобов’язання можуть виступати і в якості міри 

захисту, і в якості міри відповідальності [17]. Навряд чи можна погодитись з 

цією думкою. Так, у своїх працях Д.О. Ушивцева [154, c. 10-11], 

В.Т. Смирнов, А.О. Собчак [142, c. 119], М.В. Телюкіна [151, c. 15], та багато 

інших вчених-цивілістів, не відносять засоби цивільно-правового інституту 

кондикції, до мір цивільно-правової відповідальності. Загалом прийнято 
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вважати, що вимога потерпілого про повернення безпідставного збагачення 

відноситься до міри захисту майнових прав. Визначаючи проблеми 

правового регулювання кондикційних зобов’язань, А.В. Рогатюк вказує, що 

коли йдеться про відшкодування завданої шкоди, то це неодмінно виступає 

мірою відповідальності, що ж до обов’язку набувача повернути безпідставно 

набуте (збережене) майно потерпілому, то він не відноситься до мір 

відповідальності, оскільки боржник не несе при цьому ніяких майнових втрат 

– він зобов’язується повернути тільки майно, яке безпідставно набув у 

потерпілого, а у випадках якщо майно може приносити доходи, – і всі 

доходи, тому що вони також належать до майнової сфери потерпілого [134, 

c. 123]. 

В.І. Червонюк здійснюючи розмежування відповідальності, та інших 

близьких за змістом правових феноменів і визначаючи її місце в системі 

юридичних категорій, зазначив, що міри захисту відрізняються від 

юридичної відповідальності тим, що вони настають за порушення норм права 

з мінімальною суспільною небезпекою, або діяння, що являє собою правову 

аномалію. Міри захисту полягають у тому, що особа змушена виконати 

зобов’язання. Будь-яких додаткових засобів для їх виконання, у цьому разі, 

не настає. І лише коли суб’єкт не виконує зобов’язання умисно, то може 

наставати відповідальність [169, c. 560-570]. М.І. Брагінський зобов’язання з 

повернення необґрунтованого збагачення, називає формою відновлення 

становища, яке існувало до порушення права [47]. І дійсно, в межах 

кондикційного зобов’язання ми можемо вести мову лише про об’єктивно-

протиправний результат необґрунтованого збагачення, адже він може бути 

наслідком правомірних діянь, а також абсолютних подій. У даному випадку 

категорія вини не виступає в якості кваліфікуючої ознаки. В межах 

кондикційних зобов’язань відновлення майнової сфери потерпілого 

відбувається за рахунок повернення необґрунтованого збагачення, а не за 

рахунок настання негативних наслідків для набувача. 
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У необхідних випадках, якщо набувач умисно порушує майнові права 

потерпілого, то до уваги береться суб’єктивна сторона. З цього приводу, 

Є.В. Вітман пише: «За загальним правилом не береться до уваги наявність 

або відсутність вини будь-якої із сторін кондикційних зобов’язань, однак 

вина набувача може бути врахована при виконанні зобов’язання – стягненні 

доходів, врахуванні витрат» [19, c. 307]. Так, згідно із ч. 1 ст. 1214 ЦК 

України, особа,яка набула майно або зберегла його в себе без достатньої 

правової підстави, зобов’язана відшкодувати всі доходи, які вона одержала 

або могла одержати від цього майна з часу, коли ця особа дізналася або могла 

дізнатися про володіння цим майном без достатньої правової підстави. З 

цього часу вона відповідає також за допущене нею погіршення майна. 

Відповідно до ч. 2 ст. 1214 ЦК України у разі безпідставного одержання чи 

збереження грошей нараховуються проценти за користування ними. Як 

бачимо, у наведених випадках, до кондикційних вимог про повернення 

безпідставно набутого або збереженого майна приєднуються відповідні міри 

цивільно-правової відповідальності. Означене приєднання відбувається лише 

і тільки з врахуванням кваліфікуючої суб’єктивної ознаки: особа набувача 

знала або могла знати про безпідставність свого збагачення. Як наслідок, 

лише за наявності вказаних критеріїв можуть бути застосовані відповідні 

санкції. 

Або ще одна ситуація в межах розглядуваної проблеми. На основі 

абз. 2 ст. 1214 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе 

без достатньої правової підстави, має право вимагати відшкодування 

зроблених нею необхідних витрат на майно від часу, з якого вона зобов’язана 

повернути доходи. Це за загальним правилом. Оскільки якщо матиме місце 

умисне утримання в своїй майновій сфері і, таким чином, не повернення 

майна потерпілому, особою набувачем, то зазначене відшкодування не 

матиме місця. 

Підсумовуючи викладене в розрізі проблеми визначення кондикційних 

зобов’язань як міри захисту цивільних прав і як міри відповідальності, слід 
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зауважити, що в цілому норми цього правового інституту спрямовані на 

захист майнових прав потерпілої особи, а відповідні негативні наслідки для 

особи набувача можуть приєднуватися до кондикційного зобов’язання, за 

наявності певних умов, головною з яких виступає саме суб’єктивна ознака 

вини. 

Порядок та об’єм виконання зобов’язання з безпідставного збагачення 

доцільно розглядати в розрізі об’єктів даних правовідносин. Так, підлягають 

поверненню безпідставно набуті речі, грошові засоби, а також відповідні 

права потерпілого. Вихідною основою порядку усунення безпідставного 

збагачення за рахунок речей потерпілого, є правило згідно з яким набувач 

зобов’язаний повернути потерпілому набуте або збережене майно в натурі 

(ст. 1213 ЦК України). У науці цивільного права повернення майна в натурі 

вченими розуміється по-різному. О.М. Садіков вважає, що поверненню 

підлягає саме те майно, яке перейшло до майнової сфери набувача як 

безпідставне збагачення, за умови, що воно має матеріальну форму та 

збереглося [46, c. 721]. Вже згодом науковець зауважує, що в більшості 

випадків повернення необґрунтованого збагачення в натурі видається 

неможливим, оскільки таке майно або спожито або загинуло, а його заміна не 

влаштовує потерпілого [18, c. 494]. Інші представники науки цивільного 

права, як от В.С. Єм розуміють дану категорію не в якості саме того майна, 

яке виступило джерелом безпідставного збагачення, а іншого однорідного 

майна. Таким чином, у цьому разі повертаються речі, визначені родовими 

ознаками, що ж до повернення того самого майна, то це видається 

неможливим [22, c. 450]. Досліджуючи речі в якості безпідставного 

збагачення В.В. Билков пише: «Поверненню в натурі у випадку 

безпідставного набуття майна підлягає завжди родове майно, незалежно від 

того, чи поступила у відання того, хто збагатився індивідуально-визначена 

річ або річ, визначена родовими ознаками. Якщо індивідуально-визначена річ 

збереглася в натурі на момент подання позову, то витребування її за 

правилами про безпідставне збагачення виключається. Таким чином, 
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зобов’язання із безпідставного збагачення виникає лише тоді, коли 

індивідуально-визначена річ була спожита, знищена або іншим шляхом 

вибула з володіння набувача» [10, c. 93]. Думаємо що обидва названі підходи 

мають право на існування. Так, загальне правило, визначене у ст. 1212 ЦК 

України, передбачає, що особа, яка набула без достатньої правової підстави 

майно, зобов’язана повернути потерпілому це майно. Тут законодавець має 

на увазі індивідуально-визначені речі. Якщо ж безпідставне збагачення 

виявилося за рахунок речей, визначених родовими ознаками, то поверненню 

підлягатиме однорідне майно тієї ж якості, так як повернути саме ті речі 

неможливо (проте, цілком імовірно, що серед таких речей, визначених 

родовими ознаками, можуть виявитися ті речі, якими раніше володів 

потерпілий, але це не матиме будь-якого правового значення). З цього 

приводу О.С. Йоффе зазначав, що майно правомочній особі не повертається, 

а саме компенсується, і компенсується в натурі, тобто шляхом надання такої 

ж кількості однорідних речей [38, c. 392]. 

Цілком відповідає позиції українського законодавця теза, що за 

відсутності у набувача речей того ж роду, що й безпідставно набуті, 

потерпілому може бути запропоновано повернення рівноцінного майна [56, 

c. 83]. У випадку не сприйняття даної позиції потерпілим або відсутності 

рівноцінного майна, на основі ч. 2 ст. 1213 ЦК України, відшкодовується 

вартість безпідставно набутого, яка визначається на момент розгляду судом 

справи про повернення майна (тобто ринкова вартість такого майна 

визначається на момент подання позову). Р.Я. Хан також вказує, що при 

відсутності однорідних речей, за згодою кредитора або відсутності 

рівноцінного майна, кредитору відшкодовується його вартість [45, c. 555]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1214 ЦК України, про що ми вже зазначали, 

досліджуючи суб’єктивну сторону цих зобов’язань, особа, яка набула майно 

або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов’язана 

відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла одержати від цього 

майна з часу, коли ця особа дізналася або могла дізнатися про володіння цим 



109 

майном без достатньої правової підстави. З цього часу вона відповідає також 

за допущене нею погіршення майна. Зупинимося на більш детальній 

характеристиці означених положень саме стосовно категорії погіршення 

майна. Так, вважаємо, що цей термін необхідно тлумачити розширено, адже 

може мати місце не лише власне погіршення характеристик об’єкту 

кондикційних зобов’язань, але й, наприклад, недостача такого майна. Якщо 

погіршення майна сталося до того як набувач дізнався чи повинен був 

дізнатися про необґрунтованість збагачення, то за правилами цитованої 

норми він відповідатиме, якщо буде доведено умисні дії з його боку. Якщо ж 

матиме місце випадок або звичайна необережність, такий набувач не нестиме 

відповідальності за погіршення майна. Іншою виглядатиме ситуація, при якій 

набувач дізнався або міг дізнатися про необґрунтованість свого збагачення. У 

цьому разі, беручи до уваги об’єктивну протиправність безпідставного 

збагачення, набувач відповідатиме за будь-яке погіршення майна. Таким 

чином, відповідальність наставатиме незалежно від того, чи присутня в його 

діях вина, будь-яка її міра. Якщо ж погіршення майна трапилося внаслідок 

випадку, то виходячи з тлумачення положень ч. 1 ст. 1214 ЦК України, 

набувач не нестиме відповідальність за таке погіршення, адже законодавець 

визначив, що погіршення має бути допущене самим набувачем. 

Досить цікавим є правило, закріплене в ч. 2 ст. 1214 ЦК України, що 

стосується грошових коштів як об’єкту кондикційних зобов’язань. Так, у разі 

безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за 

користування ними. Розмір і порядок сплати процентів має визначатися за 

правилами ст. 536 ЦК України, яка визначила, що за користування чужими 

грошовими коштами боржник зобов’язаний сплачувати проценти, якщо інше 

не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів при 

цьому встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного 

законодавства. Такі проценти підлягають нарахуванню на всю суму 

безпідставного збагачення і стягуються включно по день сплати набувачем 

коштів за таким зобов’язанням. Норми Цивільного кодексу не ставлять 
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вимогу потерпілого про сплату процентів набувачем в залежність від того, чи 

знав останній або чи міг знати про необґрунтованість збагачення. Також не 

має значення чи перевищують зазначені проценти суму основного 

зобов’язання. Вчені по-різному аналізують правову природу процентів, які 

сплачуються за неправомірне користування чужими грошовими коштами. 

Так, одні науковці кваліфікують сплату процентів в якості міри цивільно-

правової відповідальності. Інші – як різновид збитків, що підлягають сплаті, 

за відповідною нормативно-визначеною обліковою ставкою. Хоча за логікою 

законодавця стає зрозумілим використання саме абстрактного методу 

нарахування збитків, адже насправді їх може й не бути. Ми підтримуємо 

позицію тих цивілістів, які досліджують сплату процентів за цими 

зобов’язаннями, в якості міри цивільно-правової відповідальності, яка 

визначена імперативно, приєднаної до основного зобов’язання набувача 

стосовно повернення безпідставно набутого майна. 

У випадку якщо кондикційне зобов’язання виникає в результаті 

переходу до набувача майнових прав. До сфери майнових прав вченими 

відносяться також безготівкові кошти і бездокументарні цінні папери. Даний 

об’єкт кондикційних зобов’язань може мати місце у випадку наявності 

неіснуючого або ж недійсного зобов’язання. При цьому, потерпілий набуває 

права вимагати відновлення свого попереднього положення, яке було до 

моменту безпідставного збагачення. В.С. Єм пише: «Якщо зобов’язання із 

безпідставного збагачення виникло внаслідок передачі потерпілим набувачу 

відповідних майнових прав,включаючи безготівкові кошти і без 

документарні цінні папери, то потерпілий вправі вимагати відновлення 

попереднього становища» [22, c. 451]. Що ж до конкретних форм такої 

реалізації, то вони можуть бути різними: зарахування безготівкових коштів 

на рахунок потерпілого, відновлення певних титульних записів в 

правостворюючих документах, тощо. Реалізація права потерпілого може 

також відбуватися шляхом повернення набувачем документів, які 

підтверджують майнове право потерпілого. Також може ставитись питання 
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щодо відшкодування витрат набувачем на таке відновлення права 

потерпілим. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У результаті проведеного дослідження правовідносин з безпідставного 

набуття (збереження) майна, проведеного у другому розділі дисертаційного 

дослідження слід зробити наступні висновки: 

1. При розгляді питання стосовно розмежування речових та 

зобов’язальних правовідносин, ми погоджуємось з тими вченими, які 

розмежування даних правовідносин здійснюють за їхнім об’єктом. І якщо у 

речових правовідносинах об’єктом виступає майно, то зобов’язальні 

правовідносини таким об’єктом мають дії. 

2. Не дивлячись на те, що положення глави 83 ЦК України можуть 

застосовуватися до правових зв’язків, які виникли з договірних відносин, 

однак позадоговірний характер зобов’язань із безпідставного збагачення 

залишається незмінним, адже вони виникають поза умовами такого договору, 

з самого факту безпідставного збагачення на чому базується й сучасна судова 

практика. 

3. Зобов’язання із безпідставного збагачення слід розглядати як 

своєрідний результат перетворення правовідносин власності. Таким чином, 

що право власності у потерпілого припиняється або ж обмежується, 

натомість виникають нові правовідносини, на підставі яких у бувшого (або 

титульного) власника з’являється право вимоги, спрямоване до нового 

володільця (користувача), що полягає у поверненні ним безпідставного 

збагачення. 

4. Правові відносини, які виникають внаслідок безпідставного 

збагачення, ми відносимо до охоронних правовідносин саме 

відновлювального (компенсаційного) характеру. У зв’язку з цим, 

компенсацію слід визнавати специфічним способом впливу на поведінку 
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суб’єктів цивільного права, спрямованим на відновлення майнового стану 

потерпілого. 

5. Зобов’язання, які виникають у зв’язку з набуттям, збереженням 

майна без достатньої правової підстави, є майновими, зобов’язальними, 

відносними, позадоговірними, односторонньо зобов’язальними, охоронно-

компенсаційними правовідносинами, які являють собою міру захисту 

суб’єктивних цивільних прав. 

6. Вважаємо, що додатковий (субсидіарний) характер норм про 

безпідставне збагачення не применшує значення самостійності кожної з 

вимог. Формально-юридична вказівка в ч. 3 ст. 1212 ЦК України 

«Положення… застосовуються також до вимог про...», свідчить про те, що 

норми глави 83 ЦК України застосовуються виключно у субсидіарному 

порядку до названих «інших» правових інститутів. У цьому значенні 

субсидіарність не означає, та й не може означати, що, відповідно, «інші» 

вимоги можуть бути замінені кондикційним позовом. У подібних випадках 

кондикційний позов повинен суттєво доповнювати правові можливості 

потерпілої сторони.  

7. Необґрунтоване набуття передбачає наступні умов: 

необґрунтоване збільшення об’єму майна в однієї особи, і одночасне 

зменшення у іншої без визначених правом або договором для цього підстав. 

Необґрунтоване збереження передбачає наявність наступних критеріїв: 

необґрунтоване збереження певного об’єму майна особою без відповідних 

правових підстав і незбільшення об’єму майна у іншої особи. 

8. У питанні визначення поняття об’єкту кондикційних зобов’язань 

ми є солідарними з позицією тих вчених-правників, які визначаючи елементи 

зобов’язань із безпідставного збагачення розрізняють об’єкт правового 

впливу і об’єкт на який спрямована поведінка учасників відповідних 

правовідносин. Реагувати на вплив права може лише поведінка людей. У 

свою чергу ця поведінка спрямовується на відповідні предмети 

матеріального світу. Саме такі предмети виступають в якості об’єктів 
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(предметів) відповідних правовідносин. Як наслідок, поняття «об’єкт» і 

«предмет» правовідносин ми вживаємо як тотожні. 

9. У кондикційних зобов’язаннях дії набувача видаються надто 

пов’язаними з відповідним майном, норми ж права здійснюють свій 

регулятивний вплив саме на поведінку таких зобов’язаних суб’єктів, проте у 

її відношенні до певного майна. Які б зміни не відбулися з майном (з його 

складом у вартісному відношенні) – це майно виступає об’єктом (предметом) 

кондикційних зобов’язань. 

10. До об’єктів кондикційних зобов’язань з необґрунтованого 

набуття слід відносити як речі, так і майнові права. До об’єктів кондикційних 

зобов’язань з необґрунтованого збереження слід, у свою чергу включати 

безпідставне користування чужими послугами або майно без наміру його 

придбати. Також до цього переліку слід включити роботи за чужий рахунок 

та звільнення від майнового обов’язку перед іншою особою. 

11. Суб’єктивне право потерпілого (кондицента) полягає в юридично 

забезпеченій можливості вимагати повернення необґрунтованого збагачення. 

Потерпілий наділяється наступними правомочностями – це право вимоги, 

спрямоване до зобов’язаного суб’єкта, на здійснення останнім активних дій 

щодо повернення необґрунтованого збагачення; та забезпечувальна 

правомочність в аспекті захисту щодо можливості використання заходів 

примусового характеру (в цій частині забезпечується можливість реалізації 

права вимоги потерпілого суб’єкта). 

12. Суб’єктивний обов’язок – це кореспондуюча суб’єктивному 

праву, юридично забезпечена міра належної поведінки набувача, яка полягає 

у поверненні безпідставного збагачення. Щодо кондикційних зобов’язань, то 

обов’язок набувача завжди має ознаки активних дій з його боку (він 

зобов’язаний повернути безпідставно набуте, збережене майно). Цей 

обов’язок набувача не ставиться в залежність від форми необґрунтованого 

збагачення, і виникатиме завжди, коли має місце необґрунтоване набуття чи 

збереження майна однією особою за рахунок іншої. 
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РОЗДІЛ 3 

УМОВИ ТА ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З 

НАБУТТЯМ, ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ 

ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ 

 

3.1. Умови та підстави зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням 

майна без достатньої правової підстави 

 

У попередньому Розділі нашого дослідження нами проаналізовано 

поняття та елементи зобов’язань у зв'язку з набуттям, збереженням майна без 

достатньої правової підстави. Встановлено, що такий вид зобов’язань має 

специфічний зміст, а отже і специфічні умови та підстави виникнення 

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

підстави. 

В контексті цього питання зазначимо, що у разі порушення, невизнання 

та/або оспорення суб`єктивного цивільного права чи інтересу особи 

(фізичної, юридичної) у потерпілої особи виникає право на застосування 

певного (конкретного) способу захисту. Сам же спосіб захисту реалізується 

через суб`єктивне цивільне право, яке виникає та існує в рамках захисних 

правовідносин (зобов`язань). Взагалі, в цивілістичній науці під способами 

захисту розуміють закріплені законом матеріально-правові міри примусового 

характеру за допомогою яких здійснюється відновлення, визнання 

порушених, оспорюваних прав та вплив на порушника [162, c. 108].  

Спосіб захисту також може бути визначений як концентрований вираз 

змісту (суті) міри державного примусу, за допомогою якого відбувається 

досягнення бажаного для особи, право чи інтерес якої порушені, правового 

результату. Спосіб захисту втілює безпосередню мету, якої прагне досягнути 

суб`єкт захисту (позивач), вважаючи, що таким чином буде припинене 

порушення (чи оспорювання) його прав, він компенсує витрати, що виникли 
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у зв`язку з порушенням його прав, або в інший спосіб нівелює негативні 

наслідки порушення його прав [62]. 

Вважаємо, що під способом захисту необхідно розуміти передбачені 

законодавством або ж договором послідовність дій, що спрямовані, перш за 

все, на відновлення порушеного, невизнаного або оспорюваного права або 

законного інтересу особи. Аналіз судової практики дозволяє дійти висновку, 

що способом захисту порушеного права власності в результаті набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави є кондикція. Зокрема, 

відповідно до висновків Верховного Суду у складі колегії суддів Першої 

судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 757/4040/16-ц від 04 

липня 2018 року [98], кондикція – позадоговірний зобов'язальний спосіб 

захисту права власності або іншого речового права, який може бути 

застосований самостійно.  

На основі аналізу існуючих цивілістичних праць, відомо що кондикція 

як спосіб захисту – це матеріально-правова вимога, звернена до набувача 

майна – особи, в результаті дій або бездіяльності якої потерпілий зазнав 

зменшення майна та/або грошових коштів, що належали йому на праві 

власності. Ознаки, характерні для кондикції, свідчать про те, що 

пред`явлення кондиційної вимоги можна визнати належним самостійним 

способом захисту порушеного права власності, якщо:  

1) річ є такою, що визначена родовими ознаками, в тому числі 

грошовими коштами;  

2) потерпілий вимагає повернення йому речі, визначеної родовими 

ознаками (грошових коштів) від тієї особи (набувача), з якою він не 

пов`язаний договірними правовідносинами щодо цієї речі. 

Відповідно до ч. 2 ст. 184 ЦК України річ є визначеною родовими 

ознаками, якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та 

вимірюється числом, вагою, мірою. Річ, що має лише родові ознаки, є 

замінною [165]. Однак, питання відшкодування за зобов’язаннями у зв’язку з 
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набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави буде нами 

розглядатись в підрозділі 3.2. нашого дослідження. 

Додамо, що кондикція може застосовуватися субсидіарно до реституції 

та віндикації як спосіб захисту порушеного права у тому випадку, коли певна 

вимога власника (титульного володільця) майна не охоплюється 

нормативним урегулюванням основного способу захисту права, але за 

характерними ознаками, умовами та суб'єктним складом підпадає під 

визначення зобов'язання з набуття або збереження майна без достатньої 

правової підстави (постанова Верховного Суду у складі колегії суддів 

Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 524/7302/15-

ц від 20 березня 2019 року [99]).  

В Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової 

палати Касаційного цивільного суду у справі № 757/42443/16-ц від 29 травня 

2019 року судді в результаті розгляду касаційної скарги позивача до 

Головного територіального управління юстиції у місті Києві, третя особа - 

Управління державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у місті Києві про стягнення коштів у розмірі 534 309, 63 

грн. дійшли висновку, що права особи, яка вважає себе власником майна 

(носієм іншого цивільного права), підлягають захисту шляхом задоволення 

позову до володільця (набувача майна) з використанням правового 

механізму, установленого статтею 1212 ЦК України, у разі наявності 

цивільних відносин безпосередньо між власником та володільцем майна. 

Такий спосіб захисту можливо здійснити шляхом застосування 

кондикційного позову, якщо для цього існують підстави, передбачені 

статтею 1212 ЦК України, які дають право витребувати у набувача таке 

майно [100]. 

Таким чином, для застосування кондикційного позову в цілому та 

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

достатньої правової підстави зокрема, необхідні певні умови та підстави, про 

що і буде йти мова в нашому дослідженні далі. Відразу зауважимо, що на 
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сьогодні серед науковців не існує одностайної думки на рахунок умов та 

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

правової підстави і часто вони дані поняття ототожнюють та не розділяють. 

Тому, пропонуємо розпочати із підстав виникнення зобов’язань у зв’язку з 

набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. І знову ж 

таки, думки науковців з цього приводу різняться. До прикладу, на думку 

Р. О. Стефанчука підставами виникнення зобов'язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави може бути: 

1. набуття, збереження майна без достатньої правової підстави; 

2. підстава, на якій було набуто майно, згодом зникла [149]. 

Таке розуміння підстав зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням 

майна без достатньої правової підстави повністю узгоджується із самим 

положенням ст.1212 ЦК України в частині «особа, яка набула майно або 

зберегла його … без достатньої правової підстави», «…і тоді, коли підстава 

…згодом відпала». Таке розуміння підстав також повністю узгоджується із 

висновками, що містяться у Постановах Верховного суду, де вказано, що 

визначений ст.1212 ЦК України спосіб захисту можливий шляхом 

застосування кондиційного позову, якщо для цього існують підстави, 

передбачені статтею 1212 ЦК України, які дають право витребувати в 

набувача це майно [101]. 

В свою чергу на думку О.О. Отраднової підставами виникнення 

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

підстави можуть бути дії, як правомірні, так і неправомірні, а також події, що 

дозволяє вважати їх самостійним недоговірним інститутом, який слугує 

захисту права власності та інших прав суб’єктів цивільних відносин [57, 

c. 158]. 

Також існує точка зору, що правовою підставою виникнення 

кондикційних зобов’язань є юридичний склад, що  утворюється такими 

юридичними фактами: 

- вибуття майна із володіння постраждалого (кредитора); 



118 

- набуття або збереження майна боржником (набувачем); 

- відсутність правової підстави для набуття або збереження майна 

набувачем; 

- причинний зв’язок між збільшенням майна набувача і 

відповідною втратою майна постраждалого [32, c. 47]. 

Схожа точка зору ще в одного науковця, який стверджує, що підставою 

виникнення зобов'язань, що виникають внаслідок набуття, збереження майна 

без достатньої правової підстави є юридичний склад, який включає: 

1) виникнення шкоди у потерпілого (кредитора); 

2) набуття або збереження майна іншою особою (боржником); 

3) причинний зв'язок між шкодою, яка завдана потерпілому, та 

набуттям або збереженням майна у боржника [42].  

Однак, аби надати оцінку вказаним вище точкам зору щодо підстав 

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

підстави необхідним є більш глибоке дослідження підстав виникнення 

зобов’язань в цілому. Відповідно до ст. 11 ЦК України, підставами 

виникнення прав та обов'язків, є, зокрема, договори та інші правочини.  

Згідно ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому 

одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони 

(кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, 

сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право 

вимагати від боржника виконання його обов'язку. Як відомо, підставою 

виникнення зобов’язання є юридичний факт. Натомість, в юридичній 

літературі висловлюється думка, що термін «юридичний факт» має два 

значення. У вузькому сенсі – це конкретна фактична передумова зміни 

правовідносин, яка включає один елемент (дію); у широкому – це будь-які 

фактичні обставини, що мають правове значення, зокрема, елементи, що 

утворюють фактичний склад [173, c. 316].  

Існують такі ознаки юридичних фактів:  

а) вони являють собою різні життєві обставини, умови і факти;  
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б) вони визначаються у нормах права, точніше у гіпотезах;  

в) слугують неодмінною умовою виникнення, зміни чи припинення 

правовідносин;  

г) тягнуть за собою суб’єктивні права і юридичні обов’язки учасників 

правовідносин;  

д) забезпечуються державним примусом [54, c. 33]. 

Тобто, вважаємо, що під юридичним фактом необхідно розуміти 

конкретні дії та події, або ж обставини, які слугують підставою виникнення, 

зміни та/або припинення правовідносин. На основі вище наведеного можна 

також дійти висновку, що підставою виникнення зобов’язань з набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави є юридичний факт. 

Аналіз ст.1212 ЦК України свідчить, що зобов'язання з безпідставного 

набуття, збереження майна породжують такі юридичні факти: 1) набуття 

особою майна за рахунок іншої особи; 2) збереження майна за рахунок іншої 

особи; 3) відсутність для цього правових підстав або якщо такі відпали 

(Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

господарського суду у справі №915/630/17 від 11 травня 2018 року [82], у 

справі № 922/438/17 від 11 квітня 2018 року [83]). Тобто, одна особа 

(набувач) за рахунок іншої особи збагатилась, при чому таке збагачення 

можливе: 1) через набуття майна (тобто набувач під впливом певній дій чи 

подій в результаті своєї діяльності набув певне майно) і 2) через збереження 

майна набувачем (це означає, що набувач був наділений правом 

користуватись або ж розпоряджатись майном на певній підставі, однак, коли 

така підстава відпала, знову ж таки, в силу певних дій або подій та діяльності 

набувача (при чому можливо як в формі дії так і бездіяльності), останнім не 

було повернене майно його власнику та/або законному володільцю. 

Ключовим в такому набутті або збереженні майна має бути саме 

безпідставність збагачення, тобто, що набувач не мав жодних правових 

підстав для цього (між сторонами не було укладено договір, або він визнаний 

недійсним, між сторонами взагалі не було жодних договірних відносин). 
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Однак, більш детально про безпідставність нами буде досліджено в роботі 

далі. 

Взагалі, характерною особливістю кондикційних зобов'язань є те, що 

підстави їх виникнення мають широку сферу застосування: зобов'язання 

можуть виникати як із дій, так і з подій, причому з дій як сторін зобов'язання, 

так і третіх осіб, із дій як запланованих, так і випадкових, як правомірних, так 

і неправомірних. Крім того, у кондикційному зобов'язанні не має правового 

значення, чи вибуло майно з володіння власника за його волею або всупереч 

його волі, чи є набувач добросовісним або недобросовісним (Постанова 

Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного 

цивільного суду у справі № 310/8107/15-ц від 26 червня 2018 року [71], 

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати 

Касаційного цивільного суду у справі № 310/5834/13-ц від 23 травня 2018 

року [102], Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

господарського суду у справі №910/4749/16 від 13 червня 2018 року [84]). 

Таким чином, підсумовуючи усе наведене, вважаємо, що підставами 

виникнення кондикційних зобов’язань є дії третіх осіб (набувачів, боржників), 

спрямовані на набуття (збереження) майна за рахунок інших учасників 

цивільного обороту без достатніх на те правових підстав, внаслідок яких у 

них виникають зобов’язання з відшкодування безпідставно набутого майна 

та доходів, в результаті такого набуття  (збереження), а також події, 

внаслідок яких виникають такі зобов’язання. Прикладами, таких юридичних 

фактів на практиці є: 1) закінчення договірних відносин (договорів оренди 

землі, оренди нерухомого майна); 2) визнання правочину недійсним, в силу 

чого правова підстава збереження майна відпала; 3)  помилковий 

перерахунок коштів набувачеві; 4) безпідставне користування майном особи 

та ін. 

У контексті підстав виникнення зобов’язань із набуття, збереження 

майна без достатньої правової підстави важливим є питання, яке на разі не 

знайшло висвітлення в літературі щодо моменту виникнення таких 
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зобов’язань та моменту припинення, адже саме з підставою пов’язується 

темпоральний перебіг кондикційних зобов’язань. Аналіз судової практики 

свідчить, що саме з цими моментами пов’язується: 

- виникнення у особи майнові права якої порушено права на захист; 

- підстави та розмір збитків, завданих безпідставним набуття або 

збереженням майна або розмір відшкодування доходів, отриманих від 

безпідставно набутого майна; 

- втрата (припинення) права на захист. 

Щодо моменту виникнення кондикційних зобов’язань та відповідно 

моменту виникнення права на захист, відзначимо, що такі зобов’язання 

виникають у зв’язку з фактом набуття (збереження) чужого майна без 

достатньої на те правової підстави. Разом з тим, у фактичному складі 

виникнення кондикційних зобов’язань можна виділити два юридичні факти, 

які 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. 

Аналіз зазначених фактів свідчить, що визначальне значення має 

передусім факт набуття (збереження) чужого майна. Такий факт 

розглядається як певна дата з якою можна пов’язувати початок 

безпідставного володіння та/або користування чужим майном. При цьому, не 

менш важливим є факт безпідставності володіння вказаним майном на 

визначену дату. Судова практика свідчить, що на практиці і перший (факт 

набуття-збереження), і другий факти потребують ретельного доказування. 

Адже саме при наявності та/або відсутності доказів особа права якої 

порушено, може довести вказані факти і, як наслідок, претендувати на 

повернення такого майна або на відшкодування збитків. Важливим аспектом  

з точки зору доказування також є підтвердження правових підстав вимоги з 

боку заявника. Іншими словами йдеться про підтвердження правових підстав 

звернення особи із вимогою та підтвердження порушення її майнових прав як 

титульного користувача або власника відповідного майна. 
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Слід відмітити, що чинний ЦК України момент виникнення 

кондикційних зобов’язань пов’язує з «часом, коли особа дізналася або могла 

дізнатися про володіння цим майном без достатньої правової підстави» (ч. 1 

ст. 1214). Вбачається, що такий підхід на практиці породжує проблеми 

доказування. Оскільки в абсолютній більшості випадків безпідставне 

володіння (користування) майном вчиняється з відома особи, діями якої 

порушуються майнові права інших осіб шляхом безпідставного набуття 

(збереження) чужого майна. А тому, вважаємо, що у разі, коли така особа 

посилається на непоінформованість про те, що вона володіла чужим майном 

без достатньої правової підстави, вона повинна довести момент з якого вона 

дізналася відповідними допустимими та належними засобами доказування і 

обов’язок такого доказування повинен бути покладений саме неї. У зв’язку з 

цим, пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 1214 ЦК України, положеннями такого 

змісту «Особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої 

правової підстави, зобов'язана довести момент з якого вона дізналася або 

могла дізнатися про володіння цим майном без достатньої правової 

підстави». 

Щодо підстав та розміру збитків, завданих безпідставним набуттям або 

збереженням майна це питання та/або відшкодуванням доходів, отриманих 

від безпідставно набутого (збереженого) майна більш детально буде 

аналізуватись нами в наступному підрозділі. В контексті моменту 

виникнення зобов’язань із безпідставного збагачення зазначимо лише, що у 

випадку, коли особа, права якої порушено крім повернення майна вимагає 

відшкодування збитків, завданих таким безпідставним набуттям 

(збереженням) майна у вигляді доходу або доходів, отриманих від такого 

майна розмір відшкодування часто залежить від тривалості безпідставного 

володіння (користування) чужим майном. Наприклад, у справах про 

відшкодування збитків, завданих безпідставним користуванням земельними 

ділянками тривалість такого безпідставного користування від моменту, коли 

особа повинна була б укласти відповідний договір оренди або ж звернутись 
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до власника з відповідною заявою про встановлення певного правового 

титулу користувача або володільця до моменту пред’явлення власником 

вимоги про відшкодування безпідставно збережених коштів, пов’язаних із 

безпідставним володінням (користуванням). Фактично мова йде про 

відшкодування щомісячних платежів, які повинні були б бути сплачені таким 

володільцем (користувачем), однак не сплачувались. У зв’язку з цим 

визначення моменту з якого слід нараховувати відшкодування має велике 

значення для самого розміру майнової вимоги з якою неволодіючий власник 

матиме право звернутись до володіючого невласника. Зроблені висновки 

підтверджуються і матеріалами судової практики. Зокрема у справі, 

№ 920/477/19 апеляційний суд Сумської області дійшов висновку, що 

відповідач дійсно безпідставно користувався земельними ділянками 

Путивльської міської ради Путивльського району Сумської області в період з 

27.07.2014 року по 29.06.2016 року., а від так Позивач - Путивльська міська 

рада недотримала кошти у вигляді орендної плати у розмірі 96 771,49 грн 

[132]. 

Припинення кондикційних зобов’язань відбувається у порядку 

визначеному для припинення зобов’язань главою 50. До таких підстав 

належать припинення таких зобов’язань виконанням (ст. 599 ЦК України), 

переданням відступного (ст. 600 ЦК України), зарахуванням (ст. 601 ЦК 

України), за домовленістю сторін (ст. 604 ЦК України) та прощенням боргу 

(ст. 605 ЦК України), поєднанням боржника і кредитора в одній особі 

(ст. 606), неможливістю його виконання (ст. 607 ЦК України), смертю 

фізичної особи (ст. 608 ЦК України) та ліквідацією юридичної особи (ст. 609 

ЦК України). Моментом припинення таких зобов’язань буде відповідний 

юридичний факт, покладений в основу способу, на підставі якого 

припиняються зобов’язання. На практиці припинення кондикційних 

зобов’язань найбільш частіше відбувається  за домовленістю сторін або 

виконанням відповідних вимог. При цьому, виконання вимог переважно 
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відбувається у примусовому порядку за результатами судового розгляду на 

підставі судового рішення. 

Далі пропонуємо розглянути та проаналізувати умови зобов’язань з 

набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. В контексті 

розкриття цього питання зазначимо, що науковець Є. О. Харитонов розрізняє 

два види досліджуваних зобов’язань: внаслідок безпідставного набуття 

майна за рахунок іншої особи та внаслідок безпідставного збереження майна 

за  рахунок іншої особи. 

Враховуючи це, науковець виділяє умови виникнення зобов’язань 

внаслідок безпідставного набуття майна та внаслідок безпідставного 

збереження майна. До перших вчений відносить: 

 збільшення майна в однієї особи;  

 втрата майна іншою особою;  

 причинний зв’язок між збільшенням майна однієї особи і 

відповідною втратою майна іншою особою;  

 відсутність достатньої правової підстави для збільшення майна в  

однієї особи за рахунок іншої особи.  

Серед умов виникнення зобов’язань внаслідок безпідставного 

збереження майна, названий вчений виділяє: 

 збереження особою майна, яке мало б бути нею витрачене або  

втрачене;  

 втрата майна іншою особою;  

 причинний зв’язок між збереженням майна однією особою і 

відповідною втратою майна іншою особою;  

 відсутність достатньої правової підстави для збереження майна 

однією особою за рахунок іншої особи) [157, c. 737]. 

В свою чергу, в зарубіжній науці існує точка зору, що зобов’язання у 

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

виникає при наявності трьох умов: 

1) збагачення однієї особи (боржника); 
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2) виникнення збитків у іншої особи (кредитора); 

3) відсутність підстави збагачення [141, c. 17]. 

Ми з такою думкою повністю погоджуємось, однак вважаємо її 

неповною, з огляду на наведене нами нижче. Взагалі, в науковій літературі 

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

правової підстави поділяють на суб’єктивні умови та об’єктивні умови. 

Зокрема, до суб’єктивних належать вина набувача, тобто його ставлення до 

набуття, збереження майна за рахунок потерпілого. До об’єктивних умов 

відносять: набуття (збереження) майна (майном також є грошові кошти) 

однією особою за рахунок іншої; відсутність для цього підстав, або коли така 

підстава згодом відпала. Однак, з аналізу судової практики, зокрема 

Постанов Верховного Суду, випливає, що суди виділяють лише об’єктивні 

умови виникнення зобов'язань із набуттям, збереженням майна без 

достатньої правової підстави (Верховний Суд у складі колегії суддів Першої 

судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 2-1938/11 від10 

жовтня 2018 року [103], Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів 

Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 607/3864/17 

від 22 серпня 2019 року [72]).  

Вважаємо таку позицію суддів Верховного Суду цілком 

обґрунтованою, адже суб’єктивні умови зобов’язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави, зокрема ставлення 

набувача до дій, які призвели до збагачення за рахунок іншої особи не 

повинно бути умовою виникнення кондикційних зобов’язань, оскільки 

майнові відносини характеризуються такою ознакою як майнова 

самостійність та рівність учасників цивільного обороту. І, якщо дії однієї 

особи зумовили її збагачення за рахунок іншої при відсутності будь-яких 

правових підстав, наслідком цього повинен бути обов’язок повернення 

безпідставно набутого, збереженого майна незалежно від ставлення такої 

особи до вчиненої дії. Крім цього, ставлення особи до вчинених дій породжує 

низку проблем з точки зору доказування, а це у свою чергу не сприяє 
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правовій визначеності та стабільності цивільного обороту. Саме тому на 

сьогодні панівною є думка про «відсутність вини» як умови виникнення 

кондиційних зобов’язань [6]. 

Така позиція стосовно вини повністю узгоджується і з судовою 

практикою, до прикладу, в Постанові Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного господарського суду у справі № 915/242/17 від 09 серпня 

2019 року колегія суддів у справі за позовом заступника керівника 

Первомайської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі 

Кавунівської сільської ради Арбузинського району Миколаївської області до 

Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОН» про стягнення збитків 

за фактичне використання земельної ділянки в сумі 289 673,30 грн. дійшла 

висновку, що вина не має значення, оскільки важливим є факт 

неправомірного набуття (збереження) майна однією особою за рахунок іншої 

[85]. Суть справи полягала в тому, що відповідно до акту комісії з визначення 

розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від 

10.01.2017 року, затвердженого розпорядженням Голови Арбузинської 

районної державної адміністрації від 13.01.2017 року, було виявлено, що 

Відповідач до 31.10.2016 року безоплатно користувався земельною ділянкою 

орієнтовною площею 1,8293 га, яка розташована у межах населеного пункту 

с. Кавуни Арбузинського району Миколаївської області та є власністю 

територіальної громади, під господарськими спорудами Відповідача без 

оформлення договору оренди із Позивачем. 

Такий самий висновок на рахунок вини описаний і у Постанові 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у 

справі № 922/393/18 від 11 вересня 2019 року за позовом Харківської міської 

ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Аптека №277» про 

стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі 253 441,76 грн. Справа 

полягала в тому, що Відповідач з 01.08.2015 до 31.12.2017 в порушення 

вимог статей 125, 126 Земельного кодексу України використовував земельну 

ділянку площею 0,0284 га без виникнення в останнього права власності на 
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землю, права постійного користування земельною ділянкою та права оренди 

земельної ділянки без державної реєстрації. Безпідставне збереження 

відповідачем коштів у розмірі орендної плати за її використання, дійшов 

обґрунтованого висновку про необхідність застосування до спірних 

правовідносин саме приписів статей 1212 - 1214 Цивільного кодексу України, 

оскільки для кондикційних зобов`язань доведення вини особи не має 

значення, а важливим є факт неправомірного набуття (збереження) майна 

однією особою за рахунок іншої [81]. 

Отже, для виникнення зобов'язання з безпідставного збагачення 

необхідна наявність наступних умов:  

1) 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);  

2) втрата майна іншою особою, тобто збільшення або збереження 

майна у особи є наслідком втрати або недоотримання цього майна іншою 

особою;  

3) причинний зв'язок між збільшенням майна в однієї особи і 

відповідною втратою майна іншою особою;  

4) 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 (Постанова Верховного Суду у складі 

колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 910/9345/17 від 

26 квітня 2018 року [86]).  

Тобто, важливим елементом при визначенні можливості застосування 

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

правової підстави є визначення характеру правовідносин, що склались між 

сторонами і чи має місце безпідставне набуття майна.  
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Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від 

однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або 

суперечить меті правовідношення і його юридичному змісту. Тобто 

відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок 

потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими 

актами чи правочином (Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів 

Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі 

№ 752/18477/15-ц від 11 липня 2018 року [104], Постанова Верховного Суду 

у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі 

№ 908/140/17 від 14 травня 2019 року [87]). 

Майно не може вважатися набутим чи збереженим без достатніх 

правових підстав, якщо це відбулося в не заборонений цивільним 

законодавством спосіб з метою забезпечення породження учасниками 

відповідних правовідносин у майбутньому певних цивільних прав та 

обов'язків. Зокрема, унаслідок тих чи інших юридичних фактів, правомірних 

дій, які прямо передбачені частиною другою статті 11 ЦК України 

(Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

господарського суду у справі № 922/2272/17 від 06 червня 2018 року [88], 

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати 

Касаційного цивільного суду у справі № 522/5771/16-ц від 20 травня 2019 

року [73]). 

За результатами розгляду Верховним Судом справи № 910/13095/18 від 

19 вересня 2019 року, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного 

господарського суду відмовив у задоволенні позову Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Золоті Жорна» до Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Агропродукт» про стягнення 229 185 грн., оскільки 

дійшов висновку про те, що між сторонами у цьому спорі виникли 

господарські правовідносини, які регулюються нормами зобов`язального 

права, що застосовуються до окремих видів угод, а договірний характер цих 

правовідносин виключає можливість застосування до них положень ст. 1212 
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Цивільного кодексу України (далі - ЦК України). Тому грошові кошти у 

розмірі 339 525,00 грн. не можуть бути витребувані у відповідача, як 

безпідставне збагачення, а інших підстав для стягнення спірної суми 

позивачем не заявлено. Суть справи полягала в тому, що Позивачем був 

виконаний комплекс робіт з переробки зерна (вівсу) та передано відповідачу 

готову продукцію - борошно. Проте, останній частково оплатив виконані 

позивачем роботи (залишилась заборгованість у розмірі 2 835 грн.), та не 

сплатив вартість використаної сировини - зерна (вівсу) (226 350 грн.) і не 

надав таку сировину позивачу для переробки [79].  

Конструкція статті 1212 ЦК України, як і загалом норм глави 83 ЦК, 

свідчить про необхідність установлення так званої «абсолютної» 

безпідставності набуття (збереження) майна не лише в момент його набуття 

(збереження), а й станом на час розгляду спору [101; 67]. 

Також на практиці часто зустрічаються випадки, коли сторона вважає, 

що якщо строк дії договору закінчився, однак сторона не виконала своє 

зобов’язання за таким договором, для звернення за відшкодуванням 

доцільним є посилання на норми ст.1212 ЦК України як повернення 

безпідставно збережених, набутих коштів без достатньої правової підстави. 

Однак, такі позовні заяви залишаються без задоволення, у зв’язку з 

відсутністю підстав застосування ст.1212 ЦК України. Аналіз чинного 

законодавства свідчить про те, що закінчення строку дії договору не є 

підставою для припинення визначених ним зобов'язань, оскільки згідно зі 

статтею 599 ЦК України, частиною першою статті 202 ГК України такою 

підставою є виконання, проведене належним чином [89] (Постанова 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у 

справі №910/15363/17 від 02 серпня 2018 року). Справа полягала в тому, що 

Позивач звернувся з позовом до суду, в якому просив стягнути з ТОВ 

«Вакула Плюс» на його користь безпідставно набуте майно (грошові кошти) 

у сумі 3737735,89 грн. та проценти за користування чужими грошовими 

коштами у сумі 75522,75 грн. Позовні вимоги мотивовані тим, що між 
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сторонами було укладено договір №1207000320 від 11.07.2012р. про 

закупівлю робіт за державні кошти, в порушення умов якого Відповідач в 

повному обсязі та вчасно не виконав обумовлені роботи, що є предметом 

договору, враховуючи закінчення строку дії договору, тому Позивач просить 

зобов'язати Відповідача повернути грошові кошти в сумі 3737735,89 грн., як 

безпідставно набуті, відповідно до ст.1212, 1213 Цивільного кодексу 

України, та стягнути нараховані на зазначену суму проценти за користування 

чужими грошовими коштами. Верховний Суд встановив, що оскільки між 

сторонами у справі існують договірні відносини, а кошти, які позивач 

просить стягнути як невикористаний аванс, набуті відповідачем за наявності 

правової підстави, їх не може бути витребувано відповідно до положень 

статті 1212 ЦК України як безпідставне збагачення. Також згідно з пунктом 3 

частини третьої статті 1212 ЦК України положення глави 83 цього Кодексу 

застосовуються також до вимог про повернення виконаного однією із сторін 

у зобов'язанні. Однак необхідною умовою для цього є відсутність або 

відпадіння достатньої правової підстави, чого в цьому спорі не відбулося. 

Судом обов’язково має бути встановлено характер правовідносин, що 

склались між сторонами, тобто чи є вони договірними, що унеможливлює 

застосування положень ст.1212 щодо зобов’язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави [105]. 

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 спорів вважають, що в силу того, що 

договірні відносини припинились з тих чи інших обставин, тому підстав для 

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

положень цивільного кодексу 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 або ж витікає з певної правової підстави чи така правова підстава 
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відсутня. Крім цього, вагоме значення і у цьому випадку є момент 

виникнення такого права вимоги. 

Вважаємо, що у випадку спорів про стягнення безпідставно набутого 

або збереженого майна, які пов’язані із припиненням договірних зобов’язань 

визначальним для встановлення підстав виникнення таких зобов’язань є 

обґрунтування підстав права вимоги та моменту його виникнення. Так, з 

точки зору доказування визначальне значення матиме те чи засновуються 

вимоги позивача на договорі існуючому (чи припиненому) між сторонами і 

якщо так, то на якому договорі. Адже між сторонами може існувати кілька 

договорів. Для ілюстрації наведемо приклад з практики, коли недобросовісні 

контрагенти, які здійснюють купівлю-продаж техніки подекуди практикують 

укладення договорів про передачу майна на відповідальне зберігання з тим, 

щоб передати техніку особі на зберігання з наданням права її обмеженого 

використання, мотивуючи це тим, що власних площ для зберігання такої 

техніки не вистачає і площі зберігача необхідні для того, щоб розмістити 

техніку або не транспортувати її до місцязнаходження площ поклажодавця. 

Фактично за такою конструкцією приховується надання техніки для 

тестування та випробування і протягом дії такого “відповідального 

зберігання” власник техніки в особі його менеджерів веде наполегливі 

переговори з поклажодавем щодо наступного придбання майна. Звісно, коли 

вартість транспортних засобів є значною, а на практиці таке часто 

трапляється у сфері продажу передусім сільськогосподарської техніки, 

вартість якої сягає кількох мільйонів, а то й десятків мільйонів, 

поклажодавець часто не готовий до таких незапланованих витрат. У таких 

випадках власник техніки пропонує внести певну суму авансу для того, щоб 

ніби-то забронювати вказану техніку за собою. При цьому в платіжних 

документах вказується посилання на договір купівлі-продажу, який ще не 

укладений, але за яким уже здійснюється авансовий платіж. Після отримання 

авансового платежу з метою оформлення відносин купівлі-продажу 

поклажодавець отримує договір купівлі продажу з графіком платежів або ж 
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строками та відповідальністю за прострочення. Фактично такий 

поклажодавець-покупець ставиться перед фактом щодо умов договору 

купівлі-продажу та його можливості стосовно зміни цих умов уже значно 

обмежені, ніж зазвичай. Більше того, сплативши авансовий платіж, 

поклажодавець обмежений у інструментах впливу на ситуацію. 

З юридичної точки зору тут має місце наявність правовідносин 

відповідального зберігання, оформлених відповідним договором та 

відносини з приводу купівлі-продажу, які не оформлені відповідним 

договором, однак в межах яких уже здійснено авансовий платіж з 

посиланням на договір, який сторонами поки не підписаний. В даному 

випадку такий платіж як раз і буде вчиненим поза договірними 

зобов’язаннями і може вважатись набуттям коштів без достатньої правової 

підстави. Той факт, що між сторонами існують договірні зобов’язання за 

договором відповідального зберігання жодним чином не стосується платежу, 

оскільки він вчиняється без відповідної правової підстави – підписаного 

сторонами договору купівлі-продажу. І, хоча договірний характер 

правовідносин між сторонами і виключає можливість застосування ст. 1212 

ЦК України, що регулює зобов’язання у зв’язку набуттям, збереженням 

майна без достатньої правової підстави, значення має передусім про які 

договірні відносини йдеться і в межах яких з них пред’являється вимога про 

компенсацію безпідставно отриманого, збереженого майна. 

Ще одна цікава ситуація у цьому контексті мала місце у справі 

№607/9664/16-ц до суду звернулась мати до сина про стягнення коштів, 

набутих без правової підстави. Позов мотивувала тим, що її син протягом 

2011-2012 років отримав від неї через систему міжнародних грошових 

переказів грошові кошти на загальну суму 77000,00 доларів США. Вказані 

грошові кошти Відповідач повинен був внести на її банківський рахунок для 

зберігання, оскільки вона мала на меті придбати собі у майбутньому житло в 

Україні по поверненню зі Сполучених Штатів Америки, де вона на той час 

проживала. 15 серпня 2011 року вона видала на Відповідача довіреність, 
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посвідчену приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального 

округу, терміном дії – 5 років. Натомість, після повернення в Україну у 

серпні 2016 року позивачка довідалася, що відповідач продав частину її 

квартири, а за грошові кошти одержані від продажу частини квартири та за 

кошти, які вона передавала йому грошовими переказами, придбав на своє ім'я 

квартиру, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. В цій справі Тернопільський 

міськрайонний суд Тернопільської області ухвалив рішення від 19 травня 

2017 року, в якому дійшов висновку, що між сторонами укладено договір 

доручення (ст. 1000 ЦК України), а тому Відповідач мав зобов'язання 

передати одержані від реалізації частини квартири кошти Позивачеві, однак 

зобов'язання не виконав, а кошти привласнив. Тому, особа, яка набула майно 

або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов'язана 

відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла одержати від цього 

майна з часу, коли ця особа дізналася або могла дізнатися про володіння цим 

майном без достатньої правової підстави (частина 1 статті 1214 Цивільного 

кодексу України). В результаті, позов задоволено частково [133].  

В рішенні Апеляційного суду Тернопільської області від 23 серпня 

2017 року, так само, як і в суді першої інстанції застосовано одночасно 

норми, що регулюються договір доручення (ст.1000 ЦК України) та зокрема 

ст.1006 ЦК України, що визначає права повіреного та ст.1212 ЦК України, 

що регулює зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без 

достатньої правової підстави [130]. 

Однак, в Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої 

судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 607/9664/16-ц від 

06 лютого 2019 року зроблено висновок, що суди попередніх інстанцій 

дійшли суперечливих висновків, застосувавши одночасно норми статей 1006 

та 1212 ЦК України. Вказавши, що між сторонами існують правовідносини 

щодо виконання договору доручення та стягуючи з відповідача кошти, як 

збережені без достатньої правової підстави, суди не врахували, що наявність 
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договірних відносин виключає можливість застосування норм матеріального 

права, які регулюються Главою 83 ЦК України про набуття, збереження 

майна без достатньої правової підстави. В результаті, справу передано на 

новий розгляд до суду першої інстанції [106]. 

При вирішенні подібних спорів, слід мати на увазі, що вимоги про 

стягнення безпідставно набутого або збереженого майна, які пов’язані із тим, 

що сторона діяла як представник на підставі довіреності, договору доручення 

чи іншій правовій підставі, врегульовуються відповідними положеннями 

цивільного кодексу про представництво. Аналіз зазначених положень 

дозволяє зробити висновок, що в даному випадку при таких спорах слід 

керуватись вимогами ч. 3 ст. 238 ЦК України за якими представник не може 

вчиняти правочини від імені особи яку він представляє щодо себе особисто, 

тобто в своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він 

одночасно є. 

Також вважаємо за необхідне в цьому контексті додати, що відповідно 

до ч. 2 ст. 1212 ЦК України положення цієї глави застосовуються також до 

вимог про: 

1) повернення виконаного за недійсним правочином; 

2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 

3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні; 

4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або 

зберегла його у себе за рахунок іншої особи. 

Тобто, норми щодо зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням 

майна без достатньої правової підстави можуть застосовуватись і у випадках, 

коли спочатку між сторонами були договірні зобов’язання, однак в силу того, 

що правочин було визнано недійсним, підстава збереження/набуття майна 

відпала. До прикладу, у справі № 639/8872/13-ц,  Позивач звернувся до суду з 

позовом до відповідача, про стягнення коштів. Вимоги обґрунтовував тим, 

що 25 червня 2009 року він та Відповідач уклали договір міни, відповідно до 

умов якого він отримав у власність від останнього 153/300 частин 
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домоволодіння, а Відповідач – монети та доплату в розмірі 103 720 грн. 

Однак. рішенням Жовтневого районного суду міста Харкова від 15 грудня 

2011 року (справа №2-52/2011) вказаний договір міни був визнаний 

недійним. У зазначеній справі суд установив, що фактично Відповідач 

отримав за недійсним правочином кошти в сумі 7 000 доларів США та 7 500 

грн. Уточнивши позовні вимоги, Позивач просив на підставі статті 1212 

Цивільного кодексу України стягнути з Відповідача безпідставно набуті 

кошти в сумі еквівалентній 7 000 доларам США (у гривні на момент 

ухвалення рішення) та 7 500 грн, відсотки на підставі статей 536, 1048 ЦК 

України в сумі еквівалентній 3 332 доларам США (у гривні на момент 

ухвалення рішення) та 3 570 грн. Рішенням Жовтневого районного суду 

м. Харкова від 21 квітня 2015 року позовні вимоги задоволено повністю 

[34]). Рішенням апеляційного суду Харківської області від 13 квітня 2017 

року заочне рішення Жовтневого районного суду міста Харкова від 21 квітня 

2015 року змінено в частині визначення розміру безпідставно набутих 

коштів. В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін 

[131]. В Постанові Верховного суду у складі колегії суддів Другої судової 

палати Касаційного цивільного суду у справі № 639/8872/13-ц від 10 квітня 

2019 року суд встановив, що суди попередніх інстанцій, правильно 

застосувавши положення статті 1212 ЦК України, зробили обґрунтовані 

висновки про необхідність повернення цих грошей у заявленому розмірі (7 

000 доларів США, що станом на момент ухвалення рішення судом першої 

інстанції еквівалентно 155 728 грн 06 коп., та 7 500 грн), адже особа 

зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, 

згодом відпала (частина перша статті 1212 ЦК України) [70]. 

Так, часто виконання зобов’язань здійснюється за договорами поруки, 

яка в подальшому визнається припиненою за рішенням суду або є 

припиненою в силу закону і оплата здійснюється лише через те, що 

колекторські компанії доволі наполегливо ведуть переговори з боржниками 

чи їх поручителями щодо погашення боргу. В таких випадках отримані 
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кошти також є безпідставно набутими та можуть бути повернені на підставі 

ст. 1212 ЦК України як кошти отримані за недійсним правочином. 

Ще одним цікавим прикладом є справа № 910/13670/18, суть якої 

полягала в наступному: Автозаводський відділ державної виконавчої служби 

міста Кременчук Головного територіального управління юстиції у 

Полтавській області (далі – ВДВС) звернувся до господарського суду міста 

Києва з позовом до ПрАТ «Райффайзен Банк Аваль» про стягнення 230001,00 

грн. коштів, які збережені відповідачем за рахунок позивача без достатньої 

правової підстави. На виконанні у ВДВС перебувало зведене виконавче 

провадження про стягнення з ОСОБА_2 заборгованості на загальну суму 

616222,00 грн., до якого входили виконавчі листи про стягнення грошових 

коштів за кредитним договором з ОСОБА_2 (боржник) на користь ПрАТ 

«Райффайзен Банк Аваль» (стягувач). Під час примусового виконання 

зазначених судових рішень державним виконавцем встановлено, що 

ОСОБА_2 належить на праві власності частина житлового будинку з 

господарськими будівлями загальною площею 69,3 кв.м. Зазначене майно 

перебувало в іпотеці у ПрАТ «Райффайзен Банк Аваль». 14.07.2010 року за 

дорученням ВДВС були проведені прилюдні торги з реалізації нерухомого 

майна - частини житлового будинку. Згідно з протоколом проведення 

прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна (частини житлового 

будинку), переможцем аукціону була оголошена ОСОБА_3. Вказана фізична 

особа у повному обсязі сплатила організаторам торгів кошти за придбане 

майно. В подальшому ВДВС перерахував ПрАТ «Райффайзен Банк Аваль» 

грошові кошти у сумі 230001,00 грн., (призначення платежу: «перераховано 

згідно виконавчого листа з ОСОБА_2 на користь ВАТ «Райффайзен Банк 

Аваль»). Покупець майна ( ОСОБА_3 ) отримала свідоцтво про придбання 

майна з прилюдних торгів.  

10.02.2012 ОСОБА_3 померла та єдиним спадкоємцем за законом став 

її чоловік (ОСОБА_1), який отримав свідоцтво про право на спадщину, що 
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складається з частини житлового будинку з господарськими будівлями 

загальною площею 69,3 кв.м.  

Рішенням Автозаводського районного суду м. Кременчука від 

20.06.2014 року, яке залишене без змін ухвалою Апеляційного суду 

Полтавської області від 29.09.2014, позов ОСОБА_2 задоволено повністю; 

визнано недійсними прилюдні торги. 

У Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

господарського суду у справі № № 910/13670/18 від 12 вересня 2019 року 

зроблені висновки, що згідно зі статтею 1213 ЦК України набувач 

зобов`язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі.У 

разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте 

майно відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду 

судом справи про повернення майна. З огляду на те, що прилюдні торги з 

реалізації частини нерухомого майна, протокол їх проведення, акт 

державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки - частини 

нерухомого майна, визнані недійсними у судовому порядку, правова підстава 

для набуття грошових коштів у відповідача, як стягувача (якому 

безпосередньо були перераховані кошти від реалізації частини нерухомого 

майна), відпала. 

Тому, як вірно зазначено судами попередніх інстанцій, результатом 

визнання прилюдних торгів недійсними є те, що всі учасники правовідносин, 

які склалися в процесі здійснення виконавчих дій в межах виконавчого 

провадження, мають бути повернуті у стан, який передував проведенню 

прилюдних торгів. Кошти від реалізації нерухомого майна були перераховані 

на користь ПрАТ «Райффайзен Банк Аваль» як стягувача у цивільній справі. 

Водночас повернуті такі кошти в порядку застосування наслідків недійсності 

правочину згідно з судовим рішенням у цивільній справі № 524/4284/17 були 

за рахунок ВДВС на користь ОСОБА_1. Таким чином, Банк, який зберіг 

майно (кошти) за рахунок іншої особи - ВДВС, зобов`язаний повернути 

ВДВС кошти, що були перераховані останнім на користь Банку, але в 
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подальшому стягнуті безпосередньо з ВДВС у судовому порядку на користь 

ОСОБА_1 в порядку застосування наслідків недійсності правочину. 

З огляду на викладене, суди попередніх інстанцій дійшли 

неспростовного висновку про наявність підстав для задоволення позову, у 

зв`язку з чим обґрунтовано задовольнили позов ВДВС у повному обсязі [90]. 

 

Отже, на основі проведеного аналізу законодавства та точок зору 

вчених, ми можемо зробити висновки, що способом захисту порушеного 

права власності в результаті набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави є кондикція. В свою чергу, кондикція як спосіб захисту – 

це матеріально-правова вимога, звернена до набувача майна – особи, в 

результаті дій або бездіяльності якої потерпілий зазнав зменшення майна 

та/або грошових коштів, що належали йому на праві власності. 

Для застосування кондикції необхідним є наявність певних умов та 

підстав. Нами встановлено, що підставами виникнення кондикційних 

зобов’язань є дії третіх осіб (набувачів, боржників), спрямовані на набуття 

(збереження) майна за рахунок інших учасників цивільного обороту без 

достатніх на те правових підстав, внаслідок яких у них виникають 

зобов’язання з відшкодування безпідставно набутого та доходів, в результаті 

такого набуття  (збереження), а також події, внаслідок яких виникають такі 

зобов’язання.  

Щодо моменту виникнення та припинення кондикційних зобов’язань, 

слід відмітити, що вказаний момент слід пов’язувати з датою, коли особа 

фактично без відповідної правової підстави розпочала володіти та/або 

користуватись чужим майном. З точки зору доказування цього моменту, 

чинним законодавством використовується конструкція “з часом, коли особа 

дізналася або могла дізнатися про володіння майном без достатньої правової 

підстави». Вважаємо, що такий момент повинен доказуватись самою особою 

належними та допустимими доказами. 
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Моменти виникнення та припинення мають значення для встановлення 

(розрахунку) розміру відшкодування безпідставно набутих (збережених) 

коштів і доказування вказаних моментів має визначальне значення у справах 

про відшкодування доходів отриманих від безпідставно набутого 

(збереженого) майна. 

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

достатньої правової підстави поділяють на суб’єктивні умови та об’єктивні 

умови. До суб’єктивних умов належить ставлення набувача до набуття, 

збереження майна за рахунок потерпілого, хоча на сьогодні панівною є думка 

про «відсутність вини» як умови виникнення кондиційних зобов’язань. 

До об’єктивних умов виникнення зобов'язання з безпідставного 

збагачення необхідно віднести: 1) збільшення майна у однієї особи; 2) втрата 

майна іншою особою, тобто збільшення або збереження майна у особи є 

наслідком втрати або недоотримання цього майна іншою особою; 3) 

причинний зв'язок між збільшенням майна в однієї особи і відповідною 

втратою майна іншою особою; 4) 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. 

Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від 

однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або 

суперечить меті правовідношення і його юридичному змісту. Конструкція 

статті 1212 ЦК України свідчить про необхідність установлення так званої 

«абсолютної» безпідставності набуття (збереження) майна не лише в момент 

його набуття (збереження), а й станом на час розгляду спору. 

Судом обов’язково має бути встановлено характер правовідносин, що 

склались між сторонами, тобто чи є вони договірними, що унеможливлює 

застосування положень ст.1212 щодо зобов’язань у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави. 
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3.2. Обсяг відшкодування за зобов’язаннями у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави 

 

В попередньому підрозділі нами було досліджено питання умов та 

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

правової підстави. Однак, нерозкритим залишилось питання щодо 

відшкодування за зобов’язаннями у зв’язку з набуттям, збереженням майна 

без достатньої правової підстави, в тому числі обсягу такого відшкодування, 

від чого він залежить та в якій формі в цілому таке відшкодування можливе. 

Взагалі, суть кондикційних зобов’язань полягає в тому, що, як нами було 

встановлено в попередньому підрозділі, одна особа безпідставно 

набула/зберегла в себе майно, яке, набувати/зберігати правової підстави або 

не мала взагалі, або ж згодом така підстава відпала. Фактично, в результаті, 

одна особа зазнала шкоди, а інша, навпаки, збагатилась за рахунок 

набуття/збереження того, що вона не мала б отримати. Тому, з вище 

наведеного випливає, що обсяг відшкодування за зобов’язаннями у зв’язку з 

набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави напряму 

залежить від самого обсягу набутого/збереженого майна та/або коштів 

однією особою за рахунок іншої. Однак, питання щодо обсягу відшкодування 

за зобов’язаннями у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої 

правової підстави має важливе практичне значення, тому потребує 

детального вивчення, в тому числі з посиланням на сучасну судову практику, 

що нами і буде зроблено в цьому досліджені.  

В цілому, відшкодування за зобов’язаннями у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави здійснюється на 

підставі положень ст.1213 та ст.1214 ЦК України. Однак, для відшкодування, 

в кожному випадку саме позивач має довести, що майно або ж грошові 

кошти набуті/збережені без достатньої правової підстави, а така 

недоведеність, виключає застосування ст.1213-1214 ЦК України. Саме такий 
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висновок зробив Верховний Суд у Постанові у справі № 915/828/16 від 16 

січня 2019 року: не доведення позивачем факту безпідставного набуття 

відповідачем майна позивача виключає можливість покладення на 

відповідача обов'язку з відшкодування його вартості відповідно до статті 

1213 ЦК [91]. Суть справи полягала в наступному: фізична особа-

підприємець звернувся до суду з позовом до Публічного акціонерного 

товариства по газопостачанню та газифікації «Миколаївгаз», у якому просив 

стягнути з відповідача 26780927,42 грн відшкодування вартості безпідставно 

набутого майна, а саме: газопроводу високого, середнього, низького тиску 

протяжністю 51 852 метрів у смт. Арбузинка Миколаївської області. Судами 

установлено, що спірне майно (газопроводи) було передано позивачем 

відповідачеві за існування достатніх правових підстав, а саме за договором 

від 25.03.2008 № 1/2008-07 про виконання технічного обслуговування 

зовнішніх систем газопостачання (підземних, надземних газопроводів 

середнього, низького тиску, ГШРП та ШРП), тобто у спосіб, що не 

суперечить цивільному законодавству, з метою його технічного 

обслуговування. Судами попередніх інстанцій правомірно зауважено, що з 

огляду на природу спірного майна - газопроводу, що є одним з основних 

елементів системи газопостачання, право утримання такого майна для 

технічного обслуговування спеціалізованою організацією або власником, 

який має відповідний дозвіл (ліцензію), має місце в силу закону. 

Законодавством передбачено обов'язок власника газорозподільної системи 

забезпечувати її утримання відповідно до вимог законодавства, для чого 

власник має укласти з оператором ГРМ один із таких договорів: на 

експлуатацію складових газорозподільної системи, господарського відання 

чи користування з передачею газорозподільних систем на баланс, передача у 

власність, у тому числі шляхом купівлі-продажу. Проте, як установлено 

судами попередніх інстанцій, позивачем як власником систем 

газопостачання, що призначені для розподілу природного газу від 

газорозподільних станцій безпосередньо споживачам, будь-яких із наведених 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844317/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#844317
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844317/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#844317
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вище договорів з оператором ГРМ укладено не було; доказів здійснення 

ФОП відповідних дій щодо підтримання газопроводів у належному стані, 

матеріали справи не містять, а позивачем не надано; позивач ухиляється від 

укладання з відповідачем договорів на експлуатацію, господарське відання 

чи користування газопроводами, хоча відповідач неодноразово виступав 

ініціатором укладення з позивачем таких договорів. Тому, касаційну скаргу 

фізично особи-підприємця було залишено без задоволення.  

Також, як нами вже було досліджено в Підрозділі 3.1. нашого 

дослідження,  кондикція – це матеріально- правова вимога, відповідно, 

виникає питання, що є обсягом кондикційних зобов’язань, що включає в себе 

обсяг кондикційних зобов’язань та чи включаються в склад вимог за 

кондикцією вимоги немайнового характеру. У зв’язку з цим, виникає потреба 

обґрунтувати поняття «обсяг кондикційних зобов’язань» як поняття, яким 

визначається розмір майнових втрат потерпілої особи і яке виступає базою 

для розрахунку ціни позову та розміру судового збору.  

Вважаємо, що обсяг кондикційних зобов’язань – це термін, який вказує 

на розмір майнових втрат потерпілої особи, які пов’язані із прямими 

збитками,  завданими боржником внаслідок безпідставного набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави, а також непрямими 

збитками, завданими інфляційними втратами та безпідставним 

користуванням чужими грошовими коштами.  

Вважаємо, що до складу обсягу кондикційних зобов’язань 

включаються: 

1) безпідставно набуте майно (прямо випливає з положень ч.1 

ст.1212 ЦК України); 

2) доходи, які набувач одержав або міг одержати від безпідставно 

набутого (збереженого) майна (згідно з положень ч.1 ст.1214 ЦК України); 

3) три проценти річних від суми безпідставно набутих коштів (на 

підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України); 
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4) врахування індексу інфляції за користування безпідставно 

набутими коштами (на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України).  

При цьому, відразу зауважимо, що повернення самого безпідставно 

набутого майна та доходів, які набувач одержав від користування таким 

безпідставно набутим майном, є обов’язком набувача відповідно до норм 

ст.1212 та ст.1214 ЦК України. А стягнення з набувача трьох процентів 

річних та врахування індексу інфляції за користування грошовими коштами є 

правом особи кредитора та не є обов’язком для набувача при відсутності 

такого прохання в позовних вимогах потерпілої особи.  

Також виникає запитання на рахунок можливості відшкодування в 

рамках кондикційних зобов’язань і моральної шкоди. Вважаємо, аби дати 

відповідь на вказане питання, перш за все, необхідно звернутись до положень 

ст. 11 ЦК України, відповідно до п. 3 ч. 2 якої підставами виникнення 

цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: 3) завдання майнової (матеріальної) 

та моральної шкоди іншій особі. Як нами вже було встановлено, в 

зобов’язаннях з відшкодування безпідставно набутого або збереженого майна 

вирішальною умовою є саме безпідставність такого набуття, тобто 

відсутність правової підстави для набуття або збереження майна (відсутність 

положень закону, адміністративного акта, правочину або інших підстав, 

передбачених статтею 11 ЦК України) [92; 93]. Сам факт завдання моральної 

шкоди є самостійною підставою та самостійним способом захисту. Тому, 

можна дійти висновку, що відшкодування моральної шкоди саме в рамках 

кондикційних зобов’язань є неможливим, а тому не входить в обсяг 

відшкодування за зобов’язаннями у зв’язку з набуттям, збереженням майна 

без достатньої правової підстави. Інше питання, коли у зв’язку з 

безпідставним утриманням 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 дійсно 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. В 

такому випадку поряд з вимогою про витребування безпідставно набутого 

(збереженого) майна та/або доходів може бути заявлена самостійна вимога 

про компенсацію моральної шкоди. Крім цього, потрібно мати на увазі, що у 

справах про витребування безпідставно набутого (збереженого) майна 

сторонами часто є юридичні особи, де вимога про відшкодування моральної 

шкоди застосована бути не може, оскільки суперечить природі суб’єктів 

правовідносин. 

Взагалі, розуміння обсягу відшкодування за зобов’язаннями у зв’язку з 

набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави має велике 

практичне значення, адже від розміру відшкодування, напряму залежить як 

докази якими сторона доводить свої вимоги та розрахунок такого розміру, 

так і розмір судового збору. Так як в переважні більшості випадків мають 

місце вимоги саме майнового характеру, то ставка судового збору і буде 

визначатись як за подання позовної заяви майнового характеру, який 

визначається або від розміру суми компенсації, або від вартості 

витребовуваного майна. Зокрема:  

1) якщо позовна заява подана юридичною особою - 1,5 відсотка 

ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб [127] (тобто не менше 2007,00 гривень (з 1 липня 2019 

року) [121] та не більше 702 450,00 гривень); 

2) якщо позовна заява подана фізичною особою або фізичною 

особою-підприємцем - 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (тобто не менше 768,40 грн. 

та не більше 10 025,00 грн.). 

В контексті розгляду питання обсягу відшкодування за зобов’язаннями 

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

зазначимо, що обов`язок набувача повернути потерпілому безпідставно 
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набуте (збережене) майно чи відшкодувати його вартість не є заходом 

відповідальності, оскільки набувач зобов`язується повернути тільки майно, 

яке безпідставно набув (зберіг) [74; 107], або вартість цього майна та доходи, 

які він отримав.  

Необхідно також зазначити, що відшкодування за такими 

зобов’язаннями може відбуватись як в натуральній, так і грошовій формі, 

адже особа може набувати/зберігати без достатньої правової підстави за 

рахунок іншої особи як майно, так і грошові кошти. Підтвердженням цьому є 

пряме посилання норми ч.1 ст.1213 ЦК України, відповідно до якої «набувач 

зобов'язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі», 

ч.1 ст.1214 ЦК України, відповідно до якої «особа, яка набула майно або 

зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов'язана 

відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла одержати від цього 

майна» та ч.2 ст.1214 ЦК України, згідно з положеннями якої «у разі 

безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за 

користування ними» [165]. 

Однак, відразу ж виникає питання, що ж саме мається на увазі під 

терміном «майно» в контексті зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням 

майна без достатньої правової підстави. Для відповіді на вказане питання, 

перш за все, необхідно звернутись до положень ЦК України, відповідно до 

ч.1 ст.190 якого майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, 

сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Однак, більш широке 

визначення міститься в Господарському кодексі України, згідно з 

положеннями ч.1 ст.139 якого майном у цьому Кодексі визнається сукупність 

речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають 

вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності 

суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в 

інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів [15] В свою 

чергу, Податковий кодекс України у визначенні поняття «майно» має 

відсилочну норму, якою вказано, що у цьому Кодексі поняття вживаються в 
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такому значенні: майно – у значенні, наведеному в Цивільному кодексі 

України (п. 14.1.105 ст.14) [64]. 

Взагалі, розуміння поняття «майно» є важливим, адже спори, що 

виникають з зобов'язань у зв'язку з набуттям, збереженням майна без 

достатньої правової підстави можуть бути підсудні цивільним, 

адміністративним та господарським судам, при чому останні, як вбачається із 

судової практики, є найбільш розповсюдженими, а найменш 

розповсюдженими – адміністративні спори, в яких найчастіше позивачем є 

місцеві органи ДФС України, Пенсійного фонду України, Управління праці 

та соціального захисту населення та військові частини.  

Однак, в той же час зауважимо, що є майно, яке не може бути 

повернено у зв’язку із його безпідставним набуттям. Зокрема, відповідно до 

положень ст.1215 ЦК України не підлягає поверненню безпідставно набуті: 

1) заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, 

допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані 

фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною 

або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її 

боку і недобросовісності з боку набувача; 

2) інше майно, якщо це встановлено законом [165]. 

Велика Палата Верховного Суду у Постанові від 16 січня 2019 року у 

справі № 753/15556/15-ц зробила висновок, що у статті 1215 ЦК України 

передбачено загальне правило, коли набуте особою без достатньої правової 

підстави майно за рахунок іншої особи не підлягає поверненню. Також 

Велика Палата Верховного Суду вважає, що у статті 1215 ЦК України 

передбачені загальні випадки, за яких набуте особою без достатньої правової 

підстави майно за рахунок іншої особи не підлягає поверненню. Її 

тлумачення свідчить, що законодавцем передбачені два винятки із цього 

правила: по-перше, якщо виплата відповідних грошових сум є результатом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ed20130401
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ed20130401
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рахункової помилки особи, яка проводила таку виплату; по-друге, у разі 

недобросовісності набувача такої виплати.  

При цьому правильність здійснених розрахунків, за якими була 

проведена виплата, а також добросовісність набувача презюмуються, і 

відповідно тягар доказування наявності рахункової помилки та 

недобросовісності набувача покладається на платника відповідних грошових 

сум [69]. Сама ж суть справи, в якій зроблений такий висновок, полягала в 

наступному: ПАТ «Міський комерційний банк» звернулося до суду з 

позовом, у якому зазначило, що з 2012 року Відповідач перебував з ним у 

трудових відносинах, але в січні 2015 року Відповідача звільнено у зв'язку зі 

скороченням штату працівників, та на виконання вимог статті 44 Кодексу 

законів про працю України йому виплачено вихідну допомогу в розмірі 

10 142,33 грн. Однак, наказ, на підставі якого було здійснено виплату 

вихідної допомоги, скасований рішенням суду від 03 березня 2015 року, тому 

спірні грошові кошти підлягають поверненню банку на підставі статті 1212 

ЦК України як безпідставно набуті відповідачем. Проте касаційну скаргу 

Публічного акціонерного товариства «Міський комерційний банк» залишено 

без задоволення. 

Отже, зобов’язання щодо повернення зайво виплачених сум виникає у 

працівника у випадку рахункової помилки особи, яка проводила таку 

виплату, або у разі недобросовісності набувача такої виплати та здійснюється 

на підставі відповідного наказу (розпорядження) власника або 

уповноваженого ним органу (Постанова Верховного Суду у складі колегії 

суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі 

№ 760/17673/16-ц від 24 квітня 2019 року [75]. Однак, в цьому контексті 

виникає питання, що стосується рахункової помилки, які саме помилки 

маються на увазі. Для відповіді на це питання перш за все необхідно 

звернутись до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 

1999 року № 13 «Про практику застосування судами законодавства про 

працю», яка надає роз`яснення поняттю лічильної (рахункової) помилки – це 
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помилка, яка була допущена під час проведення арифметичних підрахунків. 

До лічильних помилок, наприклад, належать неправильності в обчисленнях, 

дворазове нарахування заробітної плати за один і той самий період [126].  

У Постанові Верховного Суду у справі №750/2115/17 від 05 вересня 

2019 року колегія суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду 

зробила висновок, що не є рахунковою (лічильною) помилка, пов`язана з 

неналежним виконанням обов`язків службовими особами, відповідальними 

за обчислення та нарахування пенсії, а також здійснення контрольних 

функцій [108]. Суть справи полягала в наступному: Чернігівське об`єднане 

управління Пенсійного фонду України звернулося до суду з позовом до 

Відповідача про стягнення надміру виплаченої пенсії у розмірі 26785,50 грн. 

Позов обґрунтовувало тим, що Відповідач перебуває на обліку в 

Чернігівському ОУ ПФУ та отримує пенсію за віком як матір інваліда з 

дитинства відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне 

пенсійне страхування». 11 серпня 2016 року відповідач звернулась до 

управління з трудовою книжкою для перерахунку пенсії за стаж роботи. У 

трудовій книжці було зазначено, що відповідач працює на державній службі. 

Однак, призначені пенсії з 01 квітня до 31 грудня 2015 року та з 01 січня до 

31 грудня 2016 року особам, які працюють на посадах та на умовах, 

передбачених, у тому числі Законом України «Про державну службу», не 

виплачуються. Таким чином, Відповідач не мала права на отримання пенсії у 

період законодавчого обмеження та не повідомила позивача про обставину, 

що спричиняє припинення її виплати (робота на державній службі). У зв`язку 

з чим просило стягнути з Відповідача суму надміру виплаченої пенсії за 

період з 01 квітня 2015 року до 31 серпня 2016 року. Також Верховний Суд 

дійшов висновку, що відсутність ознак рахункової помилки підтверджується 

самим змістом позовної заяви та касаційної скарги, у яких позивачем 

зазначено про наявність тимчасових заборон у чинному законодавстві у 

період з 01 квітня 2015 року до 31 січня 2016 року щодо нарахування пенсій 

працюючим пенсіонерам, а зміни до законодавства щодо нарахування і 
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здійснення пенсійних виплат повинні контролюватись саме органом, що 

призначає пенсії. В результаті, касаційну скаргу Чернігівського об`єднаного 

управління Пенсійного фонду України залишено без задоволення. 

Також не може розцінюватись як рахункова помилка і неуважність 

працівників позивача (Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів 

Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 607/444/17 від 

27 червня 2018 року [76]). 

В Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової 

палати Касаційного цивільного суду у справі № 473/2859/17 від 03 травня 

2018 року також висловлена позиція, що рахунковою (лічильною) помилкою 

може бути, наприклад, отримання неправильного підсумку при складанні, 

невірне написання суми, помилки при введенні початкових даних в 

комп'ютерну програму, які не вимагають правової оцінки. Таким чином, 

рахункова помилка - це результат неправильного застосування правил 

арифметики, - не більше того. Різновидом лічильної помилки може бути, 

наприклад, отримання неправильного результату при додаванні [77]. Суть 

справи полягала в наступному: у вересні 2017 року Вознесенське об'єднане 

управління Пенсійного фонду України Миколаївської області звернулося до 

суду з позовом до ОСОБА_4 про стягнення надмірно виплаченої пенсії. 

Позовна заява мотивована тим, що 17 жовтня 2006 року, ОСОБА_4 

призначено пенсію за віком, яка станом на серпень 2009 року становила 

1527,15 грн. 14 серпня 2009 року відповідач звернувся до УПФ України 

Миколаївської області із заявою про перерахунок пенсії у зв'язку з 

додаванням стажу роботи та з врахуванням більш вищого заробітку. До заяви 

додано довідку про заробітну плату за періоди роботи з липня 2007 року по 

червень 2009 року. Суми заробітної плати у вказаній довідці були зазначені в 

іноземній валюті - російських рублях, які переведено управлінням в гривні за 

офіційним курсом Національного банку України на момент перерахунку 

пенсії (2,4241 грн за 10 російських рублів). 18 серпня 2009 року відповідачу 

проведено перерахунок пенсії і її розмір склав 1 713,77 грн. 
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Проте, під час перевірки пенсійної справи відповідача, що проводилася 

у червні 2017 року, виявлено, що перерахунок пенсії здійснювався за курсом 

гривні України до рубля Російської Федерації, який існував на час 

проведення перерахунку (2,4241 грн за 10 російських рублів), в той час, як 

повинен був здійснюватися за курсом, який існував на час призначення пенсії 

(1,8725 грн за 10 російських рублів). У зв'язку з наведеною обставиною, 

розмір пенсії відповідача безпідставно завищений, що , в результаті, привело 

до її надмірної виплати за період, що пройшов з дня проведення перерахунку 

і до виявлення помилки, у розмірі 18 052,74 грн. 

У касаційній скарзі позивач посилається на те, що суди попередніх 

інстанцій, відмовляючи у задоволенні позову порушили норми матеріального 

права та неправильно застосували норми процесуального права. Зазначає, що 

переплата пенсії виникла внаслідок рахункової помилки та має бути 

повернута. Слід зазначити, що суди дійшли обґрунтованого висновку про те, 

що зазначена переплата пенсії не є рахунковою помилкою та ОСОБА_4 є 

добросовісним набувачем пенсії. Як результат, Касаційну скаргу 

Вознесенського об'єднаного управління Пенсійного фонду України 

Миколаївської області залишити без задоволення. 

Ще одним винятком, як вже було зазначено в роботі раніше, є 

недобросовісність набувача. Добросовісність є оціночним поняттям, яке 

передбачає собою сумлінну, чесну поведінку набувача, відсутність з його 

боку мети зловживати наданим правом, тоді як недобросовісність, навпаки, 

може проявлятися у зловживанні правом у власних інтересах та на шкоду 

інтересам іншої особи, несумлінне ставлення до власних обов'язків тощо, 

тобто така поведінка має бути умисна та переслідувати конкретну мету 

(Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати 

Касаційного цивільного суду у справі № 74/403/16-ц від 25 липня 2019 року 

[109]).  
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Отже, нами було досліджено, що при доведеності позивачем у справах 

рахункової помилки або недобросовісності набувача (відповідача), 

положення ст.1215 ЦК України не діють.   

Далі для чіткого розуміння, які саме ж платежі маються на увазі у п.1 

ч.1 ст. 1215 ЦК України пропонуємо більш детально зупинись на кожному із 

них, і так: 

1. Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує 

працівникові за виконану ним роботу [125] (відповідно до ст.1 Закону 

України «Про оплату праці»). Додамо, що в цьому контексті необхідно 

розуміти саму структуру заробітної плати, що визначена ст.2 Закону України 

«Про оплату праці»: основна заробітна плата (винагорода за виконану 

роботу), додаткова заробітна плата (доплати, надбавки, гарантійні і 

компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії) та інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати (винагороди за підсумками роботи 

за рік, виплати в рамках грандів). Всі ці платежі входять в структуру 

заробітної плати, та є такими, що не підлягають поверненню як безпідставно 

набуті. До того, відповідно до вимог ст.127 Кодексу законів про працю 

України відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх 

заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, 

можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або 

уповноваженого ним органу: для повернення авансу, виданого в рахунок 

заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних 

помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, 

виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на 

господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру 

відрахування. У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі 

видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з 

дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення 

заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми [44]. 
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Фактично законодавцем передбачено інший механізм повернення коштів 

працівником через застосування механізму відрахування із заробітної плати, 

а не через зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без 

достатньої правової підстави.  

Однак, хоч інший механізм, що стосується заробітної плати і існує, все 

ж на практиці трапляються справи про стягнення надміру виплаченої 

заробітної плати. До прикладу у справі № 509/1798/17-ц, відмовляючи у 

задоволені позову, суд апеляційної інстанцій на підставі належним чином 

оцінених доказів, поданих сторонами, встановивши характер правовідносин 

сторін у справі, правильно застосував норми матеріального права, які їх 

регулюють, а саме статтю 1215 Цивільного кодексу України, у зв'язку із чим 

дійшов обґрунтованого висновку про відсутність підстав для стягнення із 

відповідача на користь позивача надмірно виплаченої заробітної плати, 

оскільки позивачем не доведено факту недобросовісного набуття 

відповідачем таких коштів, як не встановлено й наявності рахункової 

помилки [110] (Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої 

судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 509/1798/17-ц від 10 

квітня 2019 року). 

2. Платежі, що прирівнюються до заробітної плати. Відповідно 

до положень Інструкції із заробітної плати, затвердженої Наказом 

Держкомстату України № 5 від 13.01.2004 року, до фонду основної 

заробітної плати включається: 

- гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших 

засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтв (п.2.1.3.);  

- оплата праці працівників (за умови, що розрахунки проводяться 

підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт згідно з 

договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за 

винятком фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності); згідно з 

обов'язками особам, які є членами спостережної ради або ревізійної комісії 

акціонерного товариства; згідно з договорами  між підприємствами про 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844319/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#844319
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надання робочої сили (безробітним за виконання громадських робіт, учням  

та студентам, які проходять виробничу практику на підприємстві чи залучені 

на тимчасову роботу на період канікул) (п.2.1.8); 

До складу фонду додаткової заробітної плати входять: 

- вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників 

відповідно до законодавства житла, вугілля, комунальних послуг, послуг 

зв'язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати (п.2.2.9); 

- Витрати, пов'язані з наданням безкоштовного проїзду 

працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного 

транспорту та міського електротранспорту (п.2.2.10); 

- Вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, 

обмундирування, що може використовуватися поза робочим місцем та 

залишається в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі 

продажу форменого одягу за зниженими цінами (п.2.2.11) [40]. 

3. Пенсія відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування» – щомісячна пенсійна виплата в солідарній 

системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку 

отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим 

Законом пенсійного віку чи визнання її особою з інвалідністю, або 

отримують члени її сім'ї у випадках, визначених цим Законом [124] (ст.1). 

Механізм повернення надмірно сплачених сум пенсій передбачає стягнення 

зазначених сум лише у випадку, якщо така надмірна сплата відбулась з вини 

пенсіонера, а саме через його зловживання (Постанова Верховного Суду у 

складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у 

справі № 554/6495/17-ц від 31 січня 2019 року [111], справі № 352/108/17 від 

10 квітня 2019 року, справі № 398/1146/17 від 25 квітня 2019 року [112]). 

Нарахування особі підвищеної індексації пенсії у зв'язку із зазначенням у 

електронній системі призначення пенсій неправильних даних щодо її статусу 

як непрацюючого пенсіонера не є допущеною під час проведення 

арифметичних підрахунків помилкою (Постанова Верховного Суду у складі 
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колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі 

№ 348/232/17 від 27 березня 2019 року [113]).  

4. Допомога. Прямого визначення терміну «допомога» українське 

законодавство не містить, натомість містить види такої допомоги, зокрема: 

- матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна 

допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його 

утриманні, допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка 

перебувала на його утриманні, призначаються центрами зайнятості, на які 

покладено функції робочих  органів виконавчої дирекції Фонду 

загальнообов'язкового у державного соціального страхування України на 

випадок безробіття, за місцем перебування безробітного на обліку і 

виплачується через банківські установи в установленому порядку [65] 

(відповідно до п.2 Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, 

одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, 

які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті 

безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, затвердженого 

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 309 від 

20.11.2000); 

- державна допомога сім’ям з дітьми, що включає в себе: 

1) допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами; 2) допомогу при народженні 

дитини; 2-1) допомогу при усиновленні дитини; 4) допомогу на дітей, над 

якими встановлено опіку чи піклування; 5) допомогу на дітей одиноким 

матерям;5-1) допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження 

нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 

захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на 

дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, 

потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність [122] (ст.3 

Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»); 
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- за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг: 

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою 

дитиною); 2) допомога по вагітності та пологах; 3) допомога на поховання 

(крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного 

випадку на виробництві) [123] (ч.1 ст.20 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). 

Взагалі, питання добросовісності набуття допомоги досліджується в 

кожній справі, до прикладу, Постановою Верховного Суду у складі колегії 

суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі 

№757/17820/17-ц від 24 квітня 2019 року було задоволено касаційну скаргу 

фізичної особи з огляду на таке: на момент звернення до міського центру 

зайнятості фізична особа, будучи зареєстрованим у статусі фізичної особи - 

підприємця, не здійснював підприємницьку діяльність, не отримував 

прибутку, тому не було умисного невиконання своїх обов'язків та 

зловживання ними відповідно до частини третьої статті 36 Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття».  

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 26 травня 2016 року 

фізична особа звернулась до Печерського районного центру зайнятості 

Київського МЦЗ із заявою про надання йому статусу безробітного. Наказом 

Печерського районного центру зайнятості Київського МЦЗ йому надано 

статус безробітного з 25 червня 2016 року і призначена допомога з 

безробіттю. Відповідно до акту розслідування страхових випадків та 

обґрунтованості виплат матеріального забезпечення від 13 лютого 2017 року 

встановлено, що така фізична особа на момент реєстрації як безробітного та в 

період одержання допомоги по безробіттю в Печерському РЦЗ була 

зареєстрований як фізична особа - підприємець в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань з 15 березня 2000 року. В результаті, касаційний суд дійшов 
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висновку, що суди попередніх інстанцій дійшли помилкового висновку щодо 

наявності правових підстав для задоволення позовних вимог, оскільки 

позивачем не доведено у діях відповідача умислу на зловживання своїми 

обов'язками чи свідомого надання неправдивих відомостей при поданні у 

травні 2016 року до Київського міського центру зайнятості заяви про надання 

статусу безробітного [78].  

Також в рішенні Дзержинського міського суду Донецької області у 

справі № 225/6414/17 від 02 березня 2018 року [33] за позовною заявою 

Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації 

м. Торецьк Донецької області до Відповідача про стягнення переплаченої 

суми допомоги по догляду за дитиною до трирічного віку, суд дійшов 

висновку, що суми надміру виплачених коштів стягуються в судовому 

порядку тільки внаслідок зловживання такої особи щодо приховування та 

подання нею недостовірних даних, пов'язаних із її доходами та майновим 

станом при призначенні соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї, або 

внаслідок рахункової помилки. Сама ж суть справи полягала в тому, що 

Відповідачу було призначено виплату допомоги в період часу з 29.05.2013 

року по 15.07.2013 року, а заборгованість виникла станом на 01.07.2014 року. 

При цьому, у матеріалах справи відсутні будь-які інші рішення відповідного 

органу про подовження виплати допомоги сім'ям з дітьми. Крім того відсутні 

відомості про те з якого часу та по якій причині були припинені виплати 

допомоги по догляду за дитиною до 3-х років. 

Враховуючи вимоги закону та обставини справи, суд приходить до 

переконання, що наведені позивачем підстави для стягнення з відповідача 

надміру виплачених коштів державної соціальної допомоги не узгоджуються 

із вимогами ч. 2 ст. 22 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з 

дітьми», ст. ст. 1212-1215 Цивільного кодексу України, оскільки позивачем 

не доведено, що суми державної допомоги, виплачені надміру, внаслідок 

зловживань Відповідачем чи її недобросовісності, як і не встановлено 
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наявності рахункової помилки, а тому позов є необґрунтованим, 

безпідставним та до задоволення не підлягає. 

5. Стипендія, в тому числі академічна та соціальна, призначення та 

виплата яких відбувається на підставі Порядку призначення і виплати 

стипендій, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 882 

від 12 липня 2004 року [66]. 

6. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю, адже порядок відшкодування такої шкоди чітко визначений в 

параграфі 2 Глави 82 ЦК України. До того ж, зобов’язання, що виникають у 

зв’язку з шкодою, завданою каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю є деліктними, в той час як зобов’язання у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави – кондикційними.  

7. Аліменти. Взагалі, аліменти розрізняють таких видів: аліменти 

на дитину до досягнення нею повноліття (ст.180 Сімейного кодексу України), 

аліменти на повнолітню дитину, яка є непрацездатною і потребує 

матеріальної допомоги (ч. 1 ст. 198 СКУ), аліменти на дітей, які 

продовжують навчання (ст.199 СК України), аліменти на утримання 

непрацездатної особи з подружжя (ст.75 СК України) [140] Взагалі, 

відповідно до ч.1 ст.179 СК України аліменти, одержані на дитину, є 

власністю дитини. На перший погляд все зрозуміло, аліменти, що є власністю 

дитини, або ж отримані одним із подружжя, який є непрацездатним – не 

підлягають поверненню на підставі ст.1212, що регулює зобов’язання з 

безпідставного набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 

Однак, в той же час Сімейний кодекс України містить одну цікаву норму. І 

так, відповідно до ч.3 ст.45 СК України, якщо особа одержувала аліменти від 

того, з ким була в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів вважається 

такою, що одержана без достатньої правової підстави, і підлягає поверненню 

відповідно до Цивільного кодексу України, але не більш як за останні три 

роки. Вважаємо, що таке повернення можливе на підставі п.1 ч.3 ст.1212 ЦК 

України, відповідно до якої положення ст.1212 ЦК України застосовуються 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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до вимог: 1) повернення виконаного за недійсним правочином. В такому 

випадку кошти вважаються безпідставно набутими лише після того, як 

правова підстава їх набуття (перебування осіб у шлюбі) відпала і кошти є 

безпідставно набутими.  

Однак, в контексті аналізу аліментів як платежів, які не підлягають 

поверненню на підставі ст.1212 ЦК України виникає питання, чи не будуть 

вважатись безпідставно набутими кошти, які сплачуються на утримання 

дитини, якщо особу, яка вважалась батьком дитини буде визнано такій 

дитині чужою. Вважаємо, що в такому випадку вирішальним моментом, при 

якому буде вирішуватись питання застосування ст.1212 ЦК України як 

підстави повернення коштів, має бути доведеність недобросовісності з боку 

набувача (до прикладу матері дитини, яка шляхом обману отримувала 

відповідні кошти).  

8. Інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до 

існування. Відповідно до ст. 46 Конституції України пенсії, інші види 

соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 

забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом [48]. Отже, з аналізу вказаної норми Конституції 

України можна зробити висновок, що під іншими коштами, наданими 

фізичній особі як засіб для існування необхідно розуміти певні державні 

соціальні виплати, які є необхідним мінімумом для існування особи. В цьому 

контексті зазначимо, що, на наше переконання, іншими грошовими коштами, 

наданими фізичній особі для існування є також і кошти, що перераховуються 

юридичними та фізичними особами на утримання фізичної особи з 

врахування її матеріального становища. 

Судова ж практика йде наступним шляхом: у Постанові Верховного 

Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного 

суду у справі № 484/3052/16-ц від 01 серпня 2019 року судді дійшли 

висновку, що кошти, одержані як державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім'ям є коштами, що надані як засіб до існування [114]. 
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Також, у Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової 

палати Касаційного цивільного суду у справі №404/3447/17 від 04 вересня 

2019 року судді зробили висновок, що повернення безпідставно набутої 

заробітної плати не підлягають задоволенню, оскільки вона була надана 

ОСОБА_1, як засіб до існування, виплата роботодавцем була проведена 

добровільно, рахункова помилка відсутня, недобросовісності з боку самого 

працівника допущено не було [115]. 

Якщо з п. 1. ч. 1 ст. 1215 ЦК України все зрозуміло та чітко описано, то 

пункт «інше майно, якщо це встановлено законом» (п. 2 ч. 1 ст. 1215 ЦК 

України) викликає деякі запитання. До прикладу, не зрозуміло, яке саме це 

майно і якими законами це питання регулюється. Так, на думку 

Берестової І.Е. в цьому випадку мова повинна йти про:  

- майно, яке надане на виконання зобов’язання до настання строку 

виконання, якщо зобов’язанням не встановлено інше. Наприклад, дострокове 

виконання договору поставки однією стороною перед іншою; 

- майно, передане на виконання зобов’язання після закінчення 

строку позовної давності у випадках, коли таке виконання допускається ст. 

267 ЦК України [5, c. 110]. 

Ми з такою точкою зору погоджуємось і додамо, що з огляду на 

законодавство, під “іншим майном, що не підлягає поверненню” може матись 

на увазі і майно, що вилучене з цивільного обороту. Відповідно до ч. 2 

ст. 178 ЦК України види об'єктів цивільних прав, перебування яких у 

цивільному обороті не до пускається (об'єкти, вилучені з цивільного 

обороту), мають бути прямо встановлені у законі. Також, вважаємо, що не 

підлягають поверненню в порядку застосування ст.1212 ЦК України речі, 

визначені індивідуальними ознаками, адже як було нами зазначено в 

попередньому підрозділі дослідження, відшкодуванню підлягають речі, 

наділені родовими ознаками. Якщо ж річ наділена індивідуальними 

ознаками, тобто: 

а) єдина у своєму роді; 
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б) що відрізняється від інших своїми неповторними ознаками; 

в) виділена із загальної маси речей даного роду (наприклад, автомобіль 

виділений із партії автомобілів ідентичної моделі за допомогою заводського 

номерного знаку тощо) [117]. То в такому випадку місце матиме не 

повернення речі у зв’язку з її безпідставним набуттям, збереженням без 

достатньої правової підстави (тобто кондикційний позов), а повернення за 

віндикаційним позовом, об’єктом якого можуть бути лише індивідуально-

визначені речі, тобто індивідуально визначене майно або ж майно, яке хоча і 

наділене родовими ознаками, проте якимось чином індивідуалізоване [118]. 

Отже, нами детально розглянуто питання, які саме грошові кошти не 

можуть бути відшкодовані за зобов’язаннями у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави, що врегульовані 

ст.1212-1215 ЦК України.  

Далі в контексті розгляду питання щодо обсягу відшкодування за 

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

правової підстави додамо, що при відшкодуванні за зобов’язаннями у зв’язку 

з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави необхідним 

є, щоб майно та/або кошти належали особі, яка вимагає їх повернення від 

набувача, на праві приватної власності або щоб така особа мала відповідний 

правовий титул. 

І, відповідно, потерпілою особою, в сенсі ст.1212 ЦК України може 

вважається власник або особа, яка володіє, користується чи експлуатує це 

майно на законній підставі або з інших законних підстав має право на 

отримання доходу від використання цього майна (стаття 22 ЦК України та 

1214 ЦК України) [116] (Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів 

Третьої Судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 182/5130/16-

ц від 14 серпня 2019 року). 

Наведене вище підтверджується і судовою практикою, до прикладу, у 

Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої палати 

Касаційного цивільного суду у справі № 682/2005/16-ц  від 13 лютого 2019 
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року судді зробили висновок, що зі змісту зазначених норм ЦК України 

вбачається, що витребувати майно із чужого незаконного володіння може 

власник цього майна, тобто особа, яка мала право володіти, користуватися і 

розпоряджатися цим майном [97]. Суть справи полягала в тому, що у період 

спільного проживання у шлюбі Позивачем по справі та його колишнього 

дружиною було придбано трактор та двовісний причіп. Після розірвання 

шлюбу спільне майно колишнє подружжя між собою не ділили. Трактор та 

причіп залишився у дружини та дітей. Однак, Позивачеві стало відомо, що 

колишня дружина продала причіп Відповідачеві, хоча реєстраційні 

документи на причіп залишилися у нього. Посилаючись на зазначене 

Позивач просив суд витребувати у Відповідача належний йому на праві 

власності тракторний причіп з посиланням на ст.1212 ЦК України та 

вирішити питання щодо розподілу судових витрат. В результаті, касаційну 

скаргу Позивача задоволено. До того ж колегія суддів зазначила, що 

ухвалюючи рішення про відмову у задоволенні позову, апеляційний суд 

помилково виходив з того, що Позивачем не доведено належними та 

допустимими доказами факт знаходження у Відповідача причіпу, який 

належить йому на праві власності, вказуючи при цьому на відсутність 

індивідуальних ознак майна у вигляді реєстраційних номерів та номерів 

агрегатів на ньому. 

Також у Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного господарського суду у справі № 917/803/18 від 15 травня 2019 

року за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Ренегат Компані» до Публічного акціонерного товариства «Крюківського 

вагонобудівного заводу» про стягнення 1554887,30 грн., які на думку 

Позивача, Відповідач набув без достатніх правових підстав, судді дійшли 

висновку, що сутність зобов`язання із набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави полягає у вилученні в особи – набувача частини 

її майна, що набута поза межами правової підстави, у випадку якщо правова 

підстава переходу відпала згодом, або взагалі без неї - якщо майновий 
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перехід не ґрунтувався на правовій підставі від самого початку 

правовідношення, та передання майна тій особі - потерпілому, яка має 

належний правовий титул на нього [94].  

Відповідно до ч.1 ст. 1213 ЦК України набувач зобов'язаний повернути 

потерпілому безпідставно набуте майно в натурі. Тобто, що боржник набув 

або ж зберіг без достатньої правової підстави, те він і має повернути.  

Однак, часто на практиці трапляються випадки, коли майно втрачено, 

зіпсовано або втратило свої властивості в період його 

перебування/збереження у набувача. В такому випадку, відшкодовується 

його вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про 

повернення майна (ч.2 ст.1213 ЦК України).  

Також на обсяг відшкодування за зобов’язаннями у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави прямим чином впливає і 

те, чи були позивачем заявлені позовні вимоги щодо нарахування процентів 

за користування безпідставно набутими коштами, адже таке право прямо 

випливає із положень ч.2 ст.1214 ЦК України. Відповідно до ст. 536 ЦК 

розмір процентів за користування чужими грошовими коштами 

встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного 

законодавства.  

Велика Палата Верховного Суду у Постанові у справі № 910/10156/17 

від 10 квітня 2018 року зробила висновок, що термін «користування чужими 

коштами» може використовуватися у двох значеннях. Перше - це одержання 

боржником (як правило, за плату) можливості правомірно не сплачувати 

кредитору борг протягом певного часу. Друге значення - прострочення 

грошового зобов'язання, коли боржник повинен сплатити гроші, але 

неправомірно не сплачує їх [68]. 

Також зазначимо, що як показує практика, позивачі таки звертаються 

до суду із вимогою про нарахування процентів. В свою чергу Верховний суд 

у різних категоріях справ дійшов висновку, що правовідношення, в якому 

особа зобов'язана повернути вартість безпідставно набутого майна (внаслідок 
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неможливості повернути майно в натурі) є грошовим зобов'язанням. Стаття 

625 ЦК України розміщена в розділі «Загальні положення про зобов'язання» 

книги 5 ЦК України, а тому визначає загальні правила відповідальності за 

порушення грошового зобов'язання і поширює свою дію на всі види 

грошових зобов'язань. Отже, на спірні правовідносини з повернення вартості 

безпідставно набутого майна поширюється дія положень частини другої 

статті 625 ЦК України, у зв'язку з чим вимога позивача про стягнення з 

відповідача 3% річних та інфляційних втрат ґрунтується на законі (Постанова 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у 

справі №910/11965/16 від 18 жовтня 2018 року [95], справі №910/23457/17 від 

20 листопада 2018 року [96]).  

Однак, до винесення Постанови Великої Палати Верховного Суду у 

справі № 910/10156/17 від 10 квітня 2018 року, на яку ми робили посилання 

вище, судова практика йшла таким шляхом, що так як в ст. 536 ЦК України 

розмір процентів за користування грошовими коштами не передбачено 

,застосуванню підлягала норма ст.1048 ЦК України, яка регламентує порядок 

стягнення процентів за договором позики. Однак, Великою Палатою 

зазначено, що підстав для застосування аналогії закону (ст. 1048 ЦК) немає, 

оскільки правовідносини, які випливають із договору позики, та 

правовідносини, які склалися між сторонами внаслідок безпідставного 

збереження грошових коштів, не є подібними і відповідно, Тому у разі 

прострочення виконання зобов'язання, зокрема щодо повернення 

безпідставно одержаних чи збережених грошей, нараховуються 3 % річних 

від простроченої суми відповідно до частини 2 статті 625 ЦК України.  

В контексті розгляду питання щодо обсягу відшкодування за 

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

правової підстави також додамо, що цікавого висновку дійшли судді 

Верховного Суду у Постанові у справі № 910/15865/14 від 31 липня 2019 

року: якщо віндикація неможлива (позов власника про витребування речі з 

чужого незаконного володіння), тому що річ власника знищено або з інших 
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причин її не можна повернути, незаконний володілець має відшкодувати 

завдану власнику шкоду за правилами глави 82 ЦК України або провести 

розрахунки на підставі статті 1212 ЦК України у разі наявності правових 

відносин речово-правового характеру безпосередньо між власником та 

володільцем майна. Такий спосіб захисту можливий шляхом застосування 

кондикційного позову, якщо для цього існують підстави, передбачені 

статтею 1212 ЦК України, які дають права витребувати в набувача це майно 

[80]. Сама ж суть справи полягала в тому, що у липні 2014 ТОВ «Карбон 

ЛТД» звернулося до суду з позовом до ТОВ «Констеб ЛТД», ПАТ 

«Комерційний банк «Земельний капітал» та ТОВ «Денді – Карбон», у якому 

просило стягнути з відповідачів 756 426,80 грн. упущеної вигоди, 

посилаючись на неправомірне володіння та користування відповідачами 

майном, власником якого є позивач, а саме нежилими приміщеннями 3 та 4 

секцій загальною площею 147 кв.м. та 3 000 кв.м. у будівлі за адресою: 

АДРЕСА_2. Також в цій справі судді дійшли висновку, що доходи, які особа 

мала одержати, слід розуміти аналогічним чином, як і визначення розміру 

упущеної вигоди (складової збитків, яка не є абстрактною). Розмір доходів, 

які підлягають стягненню розраховується виходячи з доведеності розміру 

звичайних доходів, які особа здобула за весь час володіння, як 

недобросовісний набувач, а від добросовісного набувача з того часу, коли він 

дізнався або повинен був дізнатися про неправомірність свого володіння. 

Питання упущеної вигоди в кондикційних зобов’язаннях в судовій 

практиці породжує чимало труднощів, передусім у зв’язку з тим, що позивачі 

вимагаючи її стягнення не надають достатніх та допустимих доказів її 

розрахунку. Підхід “звичайних доходів”, які застосовано судом в 

аналізованій вище справі, звісно має право на існування, однак в багатьох 

випадках він не може бути застосований, через те, що складно обґрунтувати 

доказами розмір доходу, який особа могла б отримати, якби витребовуване 

майно не вибуло з її володіння. 



165 

Крім цього, як показує судова практика в багатьох випадках сторони не 

звертають увагу на те, що розмір відшкодування обмежується строками 

позовної давності в межах яких може бути заявлено вимогу про 

відшкодування. Вважаємо, що строк позовної давності також є своєрідним 

критерієм, який впливає на розмір відшкодування. Зокрема у аналізованій 

нами вище справі № 920/477/19 апеляційний суд Сумської області дійшов 

висновку, що відповідач дійсно безпідставно користувався земельними 

ділянками Путивльської міської ради Путивльського району Сумської 

області в період з 27.07.2014 року по 29.06.2016 року., а від так Позивач - 

Путивльська міська рада недотримала кошти у вигляді орендної плати у 

розмірі 96 771,49 грн. Разом з тим, беручи до уваги, що позовна заява була 

подана Путивльською міською радою 14 травня 2019 року, фактично 

недотримані кошти у разі подання до суду заяви про застосування позовної 

давності могли б бути стягнуті лише у зв’язку з безпідставним 

користуванням за період з 14 травня 2016 року по 29 червня 2016 року, 

оскільки увесь інший термін не охоплюється трирічним строком позовної 

давності. Вказаний підхід підтверджується також висновками Пленуму 

Вищого Господарського Суду України від 29.05.2013 року № 10 «Про деякі 

питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських 

спорів», де зазначено, що зі спливом позовної давності за вимогою про 

повернення або сплату коштів спливає й позовна давність за вимогою про 

сплату процентів, передбачених статтями 536, 625 ЦК України, і сум 

інфляційних нарахувань згідно з тією ж статтею 625 ЦК України (незалежно 

від періоду часу, за який обчислено відповідні суми процентів та 

інфляційних нарахувань,оскільки такі суми є складовою загальної суми 

боргу); так само у разі спливу позовної давності за вимогою про повернення 

безпідставно набутого майна (статті 1212, 1213 ЦК України) спливає й 

позовна давність за вимогою про відшкодування доходів від такого майна 

(стаття 1214 названого Кодексу) [132]. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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Висновки до розділу 3 

 

За результатами дослідження підстав та умов виникнення зобов’язань 

із безпідставного збагачення, проведённого в третьому розділі 

дисертаційного дослідження, слід зробити такі висновки: 

1. Підставами виникнення кондикційних зобов’язань є дії третіх 

осіб (набувачів, боржників), спрямовані на набуття (збереження) майна за 

рахунок інших учасників цивільного обороту без відповідних на те правових 

підстав, внаслідок яких у них виникають зобов’язання з відшкодування 

безпідставно набутого майна та доходів, в результаті такого набуття  

(збереження), а також події, внаслідок яких виникають такі зобов’язання. 

Прикладами, таких юридичних фактів на практиці є: 1) закінчення 

договірних відносин (договорів оренди землі, оренди нерухомого майна); 2) 

визнання правочину недійсним, в силу чого правова підстава збереження 

майна відпала; 3)  помилковий перерахунок коштів набувачеві; 

4) безпідставне користування майном особи та ін. 

2. Посилання на непоінформованість боржника про те, що він 

володів чужим майном без достатньої правової підстави слід розглядати як 

таке, що повинно доводитись в судовому порядку. Боржник у такому разі 

повинен довести момент з якого він дізнався про безпідставність володіння 

(користування) майном третіх осіб відповідними допустимими та належними 

засобами доказування і обов’язок такого доказування повинен бути 

покладений саме нього. 

3. У зв’язку з цим, пропонується доповнити ч. 1 ст. 1214 ЦК 

України, відповідними положеннями такого змісту «Особа, яка набула майно 

або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов'язана 

довести момент з якого вона дізналася або могла дізнатися про володіння 

цим майном без достатньої правової підстави». 

4. Ставлення набувача до дій, які призвели до збагачення за 

рахунок іншої особи не повинно бути умовою виникнення кондикційних 
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зобов’язань, оскільки майнові відносини характеризуються такою ознакою як 

майнова самостійність та рівність учасників цивільного обороту. І, якщо дії 

однієї особи зумовили її збагачення за рахунок іншої при відсутності будь-

яких правових підстав, наслідком цього повинен бути обов’язок повернення 

безпідставно набутого, збереженого майна незалежно від ставлення такої 

особи до вчиненої дії. 

5. Під відсутністю правової підстави слід розуміти такий перехід 

майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці 

закону (договору), або суперечить меті правовідношення і його юридичному 

змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився 

за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими 

правовими актами чи правочином. Майно не може вважатися набутим чи 

збереженим без достатніх правових підстав, якщо це відбулося в не 

заборонений цивільним законодавством спосіб з метою забезпечення 

породження учасниками відповідних правовідносин у майбутньому певних 

цивільних прав та обов'язків. Зокрема, унаслідок тих чи інших юридичних 

фактів, правомірних дій, які прямо передбачені частиною другою статті 11 

ЦК України. 

6. Вважаємо, що у випадку спорів про стягнення безпідставно 

набутого або збереженого майна, які пов’язані із припиненням договірних 

зобов’язань визначальним для встановлення підстав виникнення таких 

зобов’язань є обґрунтування підстав права вимоги та моменту його 

виникнення. Так, з точки зору доказування визначальне значення матиме те 

чи засновуються вимоги позивача на договорі існуючому (чи припиненому) 

між сторонами і якщо так, то на якому договорі. Адже між сторонами може 

існувати кілька різних за природою договорів. 

7. У випадках, коли виконання зобов’язань (сплата боргу) 

здійснюється за договорами поруки, яка в подальшому була визнана 

припиненою за рішенням суду або є припиненою в силу закону має місце 

безпідставне збагачення і кошти набуті за такими правочинами повинні бути 
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повернені на підставі ст. 1212 ЦК України як кошти отримані за недійсним 

правочином. 

8. Обсяг відшкодування за зобов’язаннями у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави напряму залежить від 

самого обсягу набутого/збереженого майна та/або коштів однією особою за 

рахунок іншої. В цілому, відшкодування за такими зобов’язаннями може 

відбуватись як в натуральній, так і грошовій формі. 

9. Разом з тим, 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 

дійсно існує причинно-наслідковий зв’язок між неправомірними діями особи, 

яка безпідставно набула чи зберегла майно та 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. 

10. Законодавцем в ст.1215 ЦК України наведений перелік коштів, 

що не можуть бути повернені як безпідставно набуті, якщо їх виплата 

набувачеві була здійснена добровільно та за відсутності рахункової помилки. 

Рахувальною є помилка, яка була допущена під час проведення 

арифметичних підрахунків (до прикладу, неправильності в обчисленнях, 

дворазове нарахування заробітної плати за один і той самий період). В той же 

час не є рахунковою (лічильною) помилка, пов`язана з неналежним 

виконанням обов`язків службовими особами, відповідальними за обчислення 

та нарахування пенсії, а також здійснення контрольних функцій. 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами дослідження теоретичних праць щодо зобов’язань з 

набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, положень 

чинного законодавства України та зарубіжних країн, матеріалів судової 

практики можна зробити такі висновки: 

1. Установлено, що чинний ЦК України, на відміну від радянських 

кодифікацій цивільного права, більш наближений до класичних зразків 

приватного права, упроваджених у законодавствах зарубіжних країн. Крім 

цього, виявлено рецепцію принципових підходів, сформованих у римському 

праві стосовно розуміння сутності зобов’язань, що виникають з 

безпідставного збагачення однієї особи за рахунок іншої. 

2. Досліджуючи наслідки кондикційних зобов’язань, установлено 

некоректність використання терміна «відповідальність», оскільки основним 

засобом впливу на порушника, у межах норм про кондикційні зобов’язання, є 

компенсація та охорона. Натомість додаткових несприятливих наслідків, 

крім тих, що пов’язані з відновленням майнового стану кондицента, немає. У 

зв’язку з цим не можна погодитися з тими науковцями, які ведуть мову про 

відповідальність, що випливає з безпідставного збагачення. Адже коли певне 

майно переходить у власність від одного суб’єкта до іншого, а правової 

підстави для такого переходу немає, зобов’язання, що виникають унаслідок 

безпідставного збагачення, є способом відновлення порушених майнових 

відносин і принципу рівності учасників цивільного обороту. 

3. Кондикційні зобов’язання спрямовані на захист та охорону 

принципу рівності учасників цивільного обороту, одним з аспектів якого є те, 

що цивільний оборот має ґрунтуватись на нормативно визнаних та 

закріплених у праві способах і підставах або ж підставах, які хоча й не 

закріплені в цивільному законодавстві, однак не суперечать йому. Збагачення 

одного учасника цивільного обороту за рахунок іншого без відповідної 
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правової підстави, що ґрунтується на вільному волевиявленні, є порушенням 

принципу рівності, а також майнової самостійності та справедливості. 

4. Використання оціночної категорії «достатність» під час 

визначення зобов’язань із безпідставного збагачення значною мірою 

породжує відмінні бачення її змістовного наповнення. У цьому аспекті більш 

вдалим є використання категорії «відсутність підстави» або 

«безпідставність» отриманого майна, що не викликатиме необхідності 

визначати міру «достатності» підстави. 

5. Збагачення як економічна категорія може розглядатися в 

широкому (будь-яке збільшення майна) та у вузькому (збільшення майна 

однієї особи за рахунок іншої, тобто в розумінні ст. 1212 ЦК України) 

значеннях. За формою виникнення збагачення можна виділити набуття та 

збереження майна. За внутрішньою сутністю збагачення може бути прямим 

(приєднання нового майна до вже існуючого у суб’єкта) та непрямим 

(отримання економічних вигод у результаті користування майном). Якщо 

збагачення відбувається шляхом переходу майна від однієї особи до іншої, то 

воно є безпосереднім, а якщо за участю третьої особи –  йдеться про 

опосередковане збагачення. 

6. У науці по-різному тлумачиться правова природа процентів, які 

сплачуються за неправомірне користування чужими грошовими коштами: 1) 

як захід цивільно-правової відповідальності; 2) як різновид збитків, що 

підлягають сплаті, за відповідною нормативно визначеною обліковою 

ставкою. Автор обґрунтувала, що сплата процентів за цими зобов’язаннями 

має розглядатись як додатковий захід цивільно-правової відповідальності, 

який визначений імперативно і спрямований стимулювати порушника до 

поновлення прав кондицента та виконання основного зобов’язання набувача 

стосовно повернення безпідставно набутого майна. 

7. Для виникнення зобов'язання з безпідставного збагачення 

необхідна наявність кількох умов: а) збільшення майна в однієї особи (вона 

набуває нові цінності, збільшує кількість і вартість належного їй майна або 
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зберігає майно, яке неминуче мало б вибути з її володіння); б) втрата майна 

іншою особою, тобто збільшення або збереження майна в однієї особи є 

наслідком втрати або недоотримання цього майна іншою особою; в) 

причинний зв'язок між збільшенням майна в однієї особи і відповідною 

втратою майна іншою особою; г) відсутність правової підстави для 

збільшення майна в однієї особи за рахунок іншої. 

8. Вимоги про стягнення безпідставно набутого або збереженого 

майна, пов’язані з тим, що сторона діяла як представник на підставі 

довіреності, договору доручення чи на іншій правовій підставі, 

врегульовуються відповідними положеннями Цивільного кодексу про 

представництво. Аналіз зазначених положень дає змогу зробити висновок, 

що при таких спорах слід керуватись вимогами ЦК України, за якими 

представник не може вчиняти правочини в своїх інтересах або в інтересах 

іншої особи, представником якої він одночасно є. Тому вчинення правочинів 

щодо себе і набуття за такими правочинами майна слід кваліфікувати як 

набуття майна в межах договірних відносин. Застосування в таких випадках 

положень про кондикційні зобов’язання та вимоги про повернення 

безпідставно набутого майна є неналежною підставою позову та, відповідно, 

неналежним способом захисту. 

9. Обґрунтовано, що обсяг відшкодування за кондикційними 

зобов’язаннями – це термін, який вказує на розмір майнових втрат потерпілої 

особи, що пов’язані з прямими збитками, завданими боржником унаслідок 

безпідставного набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, 

а також непрямими збитками, завданими інфляційними втратами та 

безпідставним користуванням чужими грошовими коштами. 

10. Відшкодування моральної шкоди саме в межах кондикційних 

зобов’язань є неможливим, а тому не входить до обсягу відшкодування за 

кондикційними зобов’язаннями. 

11. Питання упущеної вигоди в кондикційних зобов’язаннях у 

судовій практиці породжує чимало труднощів, передусім у зв’язку з тим, що 
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позивачі, вимагаючи її стягнення, не надають достатніх і допустимих доказів 

її розрахунку. Підхід «звичайних доходів», який часто застосовують суди, 

придатний для відшкодування в тих випадках, коли можна визначити 

періодичні платежі (наприклад, у разі користування земельними ділянками 

без укладеного договору оренди). Однак у багатьох випадках він не може 

бути застосований через те, що складно обґрунтувати доказами розмір 

доходу, який особа могла б отримати, якби витребовуване майно не вибуло з 

її володіння. 

 

Запропоновано внести зміни до чинного ЦК України: 

1. Змінити назву глави 83 ЦК України з «Набуття, збереження майна 

без достатньої правової підстави» на «Безпідставне набуття, збереження 

майна», а також внести відповідні зміни за текстом глави та кодексу в 

цілому. 

2. Частину 1 ст. 1214 ЦК України, доповнити положеннями такого 

змісту: «Особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої 

правової підстави, зобов'язана довести момент з якого вона дізналася або 

могла дізнатися про володіння цим майном без достатньої правової 

підстави». 
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