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АНОТАЦІЯ 

Буяджи Г. В. «Довірча власність і трастоподібні конструкції: 

імплементація міжнародних стандартів у цивільне право України» – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право» (081 – Право). – Науково-дослідний інститут 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної 

академії правових наук України. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. Київ, 2018. 

За результатами дисертаційного дослідження розроблено сучасну 

концепцію трасту, встановлені особливості кваліфікації, визнання та інкорпорації 

інституту довірчої власності у право країн, що відносяться до різних правових 

систем, а також підготовлені рекомендації в частині удосконалення чинного 

законодавства України, яке регулює суспільні відносини, що виникають з 

управління майном та довірчої власності. 

У дисертації досліджені теорії виникнення та становлення трасту, зокрема, 

проаналізовані найбільш популярні теорії походження трасту ‒ римська, салічна 

(германська), ісламська та староанглійська. За результатами розгляду зроблено 

висновок, що на різних етапах історичного розвитку у праві окремих народів 

існували довірчі (фідуціарні) інститути, які передбачали наявність окремих 

повноважень на майно у кількох осіб. Як правило, такі інститути виникали у разі 

необхідності управління майном на користь інших осіб ‒ неповнолітніх дітей або 

жінок, які не були наділені правосуб’єктністю, або в інших випадках, коли 

об’єктивно існувала відповідна потреба. Проте, враховуючи специфіку трасту, 

було доведено, що праобразом довірчої власності є інститут usе, який виник в 

Англії у ХІ‒ХІІ століттях з метою обходу цілої низки феодальних повинностей та 

законодавчих обмежень у частині можливості володіння землею. З часом інститут 
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usе був змінений і перетворений на більш універсальний інститут трасту, 

покликаний вирішувати ширше коло питань. 

Значна увага приділена аналізу поняття, особливостей та правової природи 

трасту. Доведено, що через величезну кількість різноманітних видів трастів, які 

існують у різних країнах, практично неможливо надати єдине загальне визначення 

трасту. Під трастом у роботі розуміються довірчі правовідносини, що виникають 

між установником, довірчим власником і бенефіціаром внаслідок передачі 

установником майна у власність довірчому власнику для управління ним в 

інтересах наперед визначених осіб (бенефіціаріїв) та / або для досягнення 

суспільно корисної мети на засадах добросовісності, розумності, чесності та 

розсудливості. У ході дослідження аналізувалися різні ознаки трасту, проте було 

обґрунтовано, що основними ознаками трасту, що принципово відрізняють цей 

інститут від суміжних правових категорій, є довірчий характер і специфічні за 

своєю правовою природою права довірчого власника та бенефіціара на трастове 

майно.  

У дисертаційному досліджені піддано критичному аналізу термін 

«розщеплене» право власності та сформульовано концептуально новий підхід до 

розуміння цього поняття. У роботі переконливо доведено, що у трасті єдиним 

законним власником трастового майна є довірчий власник, наділений речовими 

правами на майно. Бенефіціари не є власниками майна, переданого у довірчу 

власність. Права бенефіціара у трасті є персональними правами, оскільки вони 

стосуються більше прав та обов’язків довірчого власника, аніж власне майна, та 

передбачають можливість контролю за діями довірчого власника та подання 

персонального позову проти нього у разі порушення умов трасту. На підставі 

цього зроблено важливий висновок, що термін «право власності бенефіціара за 

правом справедливості» є умовним та означає наявність специфічних за своєю 

правовою природою прав бенефіціара відносно довірчого власника. Це дало 

підґрунтя для формулювання висновку, що поняття «розщеплення» права 

власності на майно у трасті є також умовним. Наведений термін був штучно 
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створений юристами країн континентального права при спробі пояснення 

специфіки трасту. У трасті існує лише один власник майна (довірчий власник), 

хоча відбувається розподіл прав або, точніше, повноважень на майно. Саме ж 

право власності лишається неподільним. На підставі цього зроблено висновок, що 

траст не суперечить публічному порядку країн, у яких відсутній поділ права на 

загальне право та право справедливості. З наведеного випливає, що траст 

відповідає концепції неподільності права власності на майно та може природно 

співіснувати з іншими інститутами, що є у національному праві різних країн, 

зокрема, з правами на чуже майно, а також різноманітними трастоподібними 

конструкціями.  

У праці проаналізовані положення низки міжнародно-правових актів у 

частині регулювання трастових відносин, серед яких найважливішими є: Гаазька 

Конвенція про право, що застосовується до трастів та їх визнання (1985), 

Регламент ЄС «Про юрисдикцію і визнання та виконання рішень у цивільних і 

торгівельних справах» № 1215/2012 (2012), Конвенція Лугано про юрисдикцію та 

визнання і виконання судових рішень у цивільних і торговельних справах (2007) 

та Гаазька Конвенція про угоди про вибір суду (2005) тощо. За результатами 

дослідження обґрунтована необхідність ратифікації Україною Гаазької Конвенції 

про право, що застосовується до трастів та їх визнання (1985), та Конвенції Лугано 

про юрисдикцію та визнання і виконання судових рішень у цивільних і 

торговельних справах (2007), що дало б можливість створити юридичні підстави 

для розгляду українськими судами справ, що виникають з трастів та забезпечило б 

належний захист прав учасників трасту. 

Значна частина роботи присвячена проблемним питанням виникнення, 

функціонування та припинення трасту. Доведено, що прямо виражений траст 

вважається створеним: а) якщо сторонами вчинені усі дії, необхідні для передачі 

конкретного виду майна; б) якщо установник вчинив усі дії, які залежали від нього 

особисто, хоча передача і не була юридично завершена через невчинення третіми 

особами дій, які вони повинні були вчинити; в) якщо установник не вчинив усі дії, 
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необхідні для передачі конкретного виду майна через недобросовісні дії іншої 

сторони. Питання, чи був траст створений за таких обставин, вирішується у 

кожному конкретному випадку, відповідно до правила «трьох визначеностей»: 

а) визначеності наміру (чи бажав установник створити саме траст); б) визначеності 

предмета (переліку майна, що передається у траст); в) визначеності об’єкта 

(переліку бенефіціарів або цілі, заради якої створюється траст). Наявність кожної 

«визначеності» перевіряється по черзі. Виявлення певної невизначеності не 

призводить автоматично до недійсності трасту, а може призвести до виникнення 

логічно виведеного трасту. 

 Зміна трасту (зміна умов трасту або припинення трасту) можлива у 

випадках, прямо передбачених у документі про створення трасту або чинному 

законодавстві. Зазвичай, правом вимагати зміни умов чи припинення трасту 

наділені дієздатні вигодонабувачі, які мають абсолютний інтерес у майні та 

досягли одностайної згоди. Зміна трасту за бажанням установника, довірчого 

власника чи за рішенням суду допускається лише у досить обмеженому переліку 

випадків, якщо це відповідає намірам установника, здійснюється в інтересах 

бенефіціарів, та не порушує умов трасту та прав незахищених категорій осіб. 

У роботі детально досліджені обов’язки довірчого власника у трасті та 

доведено, що вони можуть бути розподілені на фідуціарні (серед них основне 

місце посідає обов’язок бути вірним, тобто діяти добросовісно, не отримувати 

вигоду від трасту та не ставити себе у становище, коли обов’язок та інтерес 

можуть мати конфлікт) і нефідуціарні (усі інші обов’язки).  

У дисертаційному дослідженні проаналізовано законодавство та судову 

практику зарубіжних країн та досліджені різноманітні види трастів та 

трастоподібних конструкцій, що існують у праві країн, які належать до абсолютно 

різних правових систем (зокрема, Англії, США, Шотландії, Канадської провінції 

Квебек, Італії, Франції, Швейцарії, Німеччини, Південно-Африканської 

Республіки, Японії, Китаю та ін.). На підставі цього зроблено загальний висновок, 

що у праві окремих країн існують настільки своєрідні різновиди довірчої 
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власності та трастоподібних конструкцій, які досить складно систематизувати та 

віднести до певного виду трастів, тому компаративне співставлення трастів та 

трастоподібних конструкцій має відбуватися з точки зору їх функціонального 

призначення, а також мети, якої намагається досягнути установник при передачі 

майна довірчому власнику. 

Сформульовані поняття «багатоюрисдикційний траст», «міжнародний 

траст» та «офшорний траст», визначено співвідношення між ними. Зокрема, 

доведено, що як офшорні, так і міжнародні трасти є багатоюрисдикційними 

трастами, оскільки у них наявний іноземний елемент та вони пов’язані із кількома 

правопорядками. Офшорні трасти мають усі ознаки міжнародних трастів, проте їх 

основною відмінністю є те, що вони створені в юрисдикціях, віднесених до 

офшорних, тобто усі офшорні трасти є міжнародними, проте не всі міжнародні 

трасти є офшорними.  

У роботі критично проаналізована судова практика різних країн, пов’язана із 

вирішенням спорів, що виникають із трастів, та зроблено узагальнений висновок, 

що проблеми, з якими стикаються суди, є різноплановими та різнорівневими: 

починаючи від відсутності необхідних матеріальних і колізійних норм у праві 

країни суду, закінчуючи абсолютно різним підходом юристів країн загального та 

цивільного права до розуміння, сприйняття й використання різних юридичних 

понять і механізмів. При цьому найбільшою проблемою як для суду, так і для 

сторін спору, є непередбачуваність правових наслідків розгляду справи і 

залежність від суб’єктивності конкретного судді. 

На основі аналізу судової практики зарубіжних країн запропоновані власні 

шляхи вирішення проблемних питань визнання та кваліфікації трасту.  Вставлено, 

що протягом багатьох років у різних країнах траст кваліфікували як: речове право 

на майно, договір, юридичну особу sui generis, аналог концепції patrimony та як 

специфічні повноваження. У зв’язку із цим зроблено висновок, що наразі не існує 

єдиного способу кваліфікації трасту, проте прийнятність обраного способу 
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кваліфікації може оцінюватися лише через призму рівня досягнення намірів 

установника.  

Окремий розділ дисертаційного дослідження присвячено аналізу поняття та 

правової природи трастоподібних конструкцій, що існують у праві України, – 

інституту управління майном та довірчій власності. Обґрунтовано, що ідея трасту 

не суперечить публічному порядку України, зокрема, концепції абсолютності та 

неподільності права власності, оскільки у трасті відсутнє «розщеплення» права 

власності на майно, а існує лише розподіл повноважень на майно між довірчим 

власником і бенефіціаром, а праву України відомі ситуації, коли повноваження на 

майно розподіляються між кількома особами. Водночас у праві України існує 

достатня кількість правових інструментів, які разом чи окремо, дозволяють 

досягати більшості цілей, яких досягає траст. У тих випадках, коли це неможливо, 

достатньо вносити окремі зміни до чинного законодавства шляхом розширення 

сфери дії існуючих правових інститутів, перш за все, управління майном та 

довірчої власності, без інкорпорації самого трасту у право України. 

Досліджено такий непоіменований вид забезпечення виконання зобов’язань 

як фідуціарний заклад або забезпечувальна довірча власність та доведено, що це є 

неакцесорний та непосесорний речовий спосіб забезпечення зобов’язання, що 

передбачає передачу боржником або третьою особою (майновим поручителем) 

належного їм майна у власність або у довірчу власність кредитору за основним 

зобов’язанням з метою одночасного стимулювання виконання зобов’язання та 

захисту майнових інтересів кредитора. За результатами аналізу особливостей 

застосування цього виду забезпечення обґрунтовано доцільність уведення його у 

право України. 

У роботі вперше комплексно досліджено особливості управління активами, 

що здійснюється Національним агентством України з питань виявлення, розшуку 

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Зокрема, 

встановлено, що це є професійна строкова діяльність із володіння, користування 

та/або розпорядження активами, арештованими у кримінальному провадженні, яка 
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здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді або суду, з метою 

збереження або збільшення їх економічної вартості та подальшої реалізації на 

користь держави, або повернення власникові. При цьому доведено, що відносини 

управління, суб’єктом яких є Національне агентство України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 

існують у двох різних формах, виникають почергово та з різних підстав – на 

підставі ухвали суду та на підставі відповідного договору управління. Такі 

правовідносини, хоча і мають спільні риси, проте відрізняються за своєю 

правовою природою (перші є публічно-правовими, другі ‒ приватноправовими з 

елементами публічно-правових), підставами виникнення та припинення, колом 

суб’єктів, а також титулом та змістом повноважень щодо переданого майна. При 

цьому за обох видів відносин Національне агентство виступає як квазівласник 

арештованого майна. 

Ключові слова: траст, трастоподібні конструкції, довірча власність, 

управління майном, «розщеплене» право власності, прямо виражені трасти, 

передбачувані трасти, результативні трасти, конструктивні трасти, публічні 

(цільові) трасти, благодійні трасти, багатоюрисдикційні трасти, міжнародні 

трасти, офшорні трасти, фідуціарний заклад (забезпечувальна довірча власність). 
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G. V. Buiadzhy. Trust and Trust-Like Constructions: Implementation of In-

ternational Standards into the Civil Law of Ukraine – Qualifying Research Paper as 

Manuscript. 
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Thesis for the Doctor of Law degree by  specialty 12.00.03 «Civil Law and Civil 

Procedure; Family Law; International Private Law» (081 – Law). – Academician 

F. H. Burchak Scientific and Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of 

the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. Kyiv, 2018. 

Based on the thesis research findings, the author has developed the contemporary 

concept of the trust, established peculiarities of qualification, recognition and incorpora-

tion of the trust institute into the law of the countries of different legal systems, as well 

as prepared recommendations on improvement of the current legislation of Ukraine reg-

ulating social relations arising from property management and fiduciary ownership. 

The author has studied theories of creation and establishment of the trust, specifi-

cally , the most common theories of creation of the trust have been analyzed: Roman, 

Salic (German), Islamic and Old English.. Following the consideration, it has been con-

cluded that trust (fiduciary) institutes providing for specific property powers of several 

persons existed in legal systems of several nations at different stages of their historical 

development. As a rule, such institutions appeared when property needed to be managed 

for the benefit of other persons — minor children or women — who had no legal capaci-

ty, or in other cases  of  a respective need. However, taking into consideration the special 

nature of trust, the author has proved,  that the fiduciary ownership prototype  was the 

usе institute that appeared in England in XI-XII centuries in order to bypass different 

feudal duties and legislative restrictions in  land holding. In the course of time, the usе 

institute was replaced by more multi-jurisdictional trust institute designated for resolving 

a wider range of issues. 

This  thesis pays significant attention to the analysis of concept, specific aspects 

and legal nature of the trust. The author has proved that due to a huge number of various 

types of trusts,  existing in different countries, it is almost impossible to provide the uni-

fied general definition of the trust. Meanwhile, the author defines the trust as trust rela-

tionships, that arise between the settlor, the trustee and the beneficiary as a result of 

transfer of property by the settlor into the trustee’s ownership for management thereof 
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for the benefit of the designated persons (beneficiaries) and/or in order to achieve social-

ly useful purpose on the basis of good faith, reasonableness, honesty and prudence. This 

research involved analysis of various characteristics of the trust, however, the author has 

substantiated that the main characteristics of the trust that make this institute different 

from the related legal categories include trust nature and legally specific rights of the 

trustee and beneficiary to the trust property.  

This thesis research has analyzed the term “split ownership” (“dual ownership”), 

and developed a completely new approach to understanding this concept. The author has 

presented strong argumentation of the fact that the only legal owner of the trust property 

in the trust is the trustee who has the property rights. Beneficiaries are not the owners of 

property transferred into trust. The beneficiary’s rights in the trust are personal rights as 

they are related to rights and obligations of the trustee rather than the property itself, and 

provide for the possibility for supervising actions of the trustee and making a personal 

claim against it in case of breach of the trust terms and conditions. This leads to the im-

portant conclusion that the term “beneficiary’s equitable right” is conditional and means 

that there are legally specific rights of the beneficiary in comparison to the trustee. This 

has created a basis for the conclusion that the concept of “splitting” ownership in the 

trust is appeared to be conditional as well. The foregoing concept was  artificially creat-

ed  by the lawyers of the civil law countries by  explanation of the specific features of 

trust. There is only one property owner (trustee) in the trust, although rights or, to be 

more specific, powers related to the property are allocated. The title itself is impartible . 

In the view of the above , the author has proved that the trust does not contradict the 

public order of the countries that have no division into common law and equity law, as 

well as the trust does not deny the concept of indivisibility of the property title. Moreo-

ver, the trust can naturally co-exist with other institutions in the national law of different 

countries, especially, with property rights of another as well as with various trust-like 

constructions.  

The author has analyzed provisions of a number of international legal acts on reg-

ulation of trust relationships, including such fundamental ones as the Hague Convention 
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on the Law Applicable to Trusts and on Their Recognition (1985), Regulation (EU) 

No. 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil 

and commercial matters (2012), the Lugano Convention on Jurisdiction and the Recog-

nition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (2007), and the 

Hague Convention on Choice of Court Agreements (2005) etc. Following consideration 

thereof, the author has substantiated the need of Ukraine to ratify the Hague Convention 

on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition (1985) and the Lugano Con-

vention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and 

Commercial Matters (2007) in order to create legal basis for consideration of trust-

related cases by Ukrainian courts and ensure proper defence of rights of the trust partici-

pants. 

The significant part of the thesis is dedicated to issues of concern related to crea-

tion, operation and termination of the trust. The author has proved that the express trust 

is deemed to be created under the following conditions: a) if the parties have performed 

all actions as required for transfer of the specific type of property; b) if the  settlor has 

taken all actions within its personal responsibility l although the transfer has not been 

legally completed due to the third parties’ failure to do things they were supposed to do; 

c) if the settlor has not taken all actions as required for transfer a specific type of proper-

ty due to unfair acts of the other party. The question of, whether the trust has been creat-

ed under the given circumstances is resolved on a case-by-case basis by means of the 

“three certainties” rule: a) certainty of intention (whether the settlor intended to create 

the trust); b) certainty of subject (list of the property being transferred into trust); and 

c) certainty of object (list of beneficiaries or purpose for which the trust has been creat-

ed). Th availability of  each “certainty” is verified in succession. Detection of certain in-

determination does not automatically result in invalidity of the trust, but may entail crea-

tion of the resulting trust. 

Change of trust (change of trust conditions or termination of trust) is possible as 

expressly provided for by the trust agreement or current legislation. Actually, the right to 

demand changes in trust conditions or termination of trust is granted to legally capable 
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beneficiaries, who have an absolute interest in the property and have achieved unani-

mous consent. Change of trust at the request of the settlor, the trustee or under the court 

judgment is acceptable only under a limited number of circumstances, if it conforms to 

the the settlor’s intentions, pursuing the best interests of the beneficiaries, complies with 

trust conditions and respect of the rights of vulnerable categories of persons. 

With account of the specific status of the trustee in the trust, the author has studied 

its obligations in detail and proved that they could be divided into fiduciary ones (the 

main obligation is to be loyal, i.e. act in good faith, not to benefit from the trust and 

avoid situations where its obligation and interest may be in conflict with one another) 

and non-fiduciary ones (all other obligations).  

Based on comparative legal analysis of the law and case law of the foreign coun-

tries, the author has studied various types of trusts and trust-like constructions that exist 

in the law of countries of completely different legal systems (i.a. England, the USA, 

Scotland, Canadian Province of Quebec, Italy, France, Switzerland, Germany, South Af-

rican Republic, Japan, China etc.). The author has made a general conclusion that the 

law of different countries has very unique  types of trust and trust-like constructions that 

are rather difficult to systematize and assign a specific type of trust. In any case, compar-

ison of different types of trust and trust-like constructions should be carried out in terms 

of their functional use as well as purpose to be achieved by the settlor when transferring 

the property to the trustee. 

The author has also defined a concepts of “multi-jurisdictional trust”, “interna-

tional trust” and “offshore trust” and determined correlation between them. Specifically, 

the author has proved that both offshore and international trusts are multi-jurisdictional 

trusts as they have foreign element and are related to several law orders. Offshore trusts 

have all characteristics of international trusts, although their main difference is that they 

were established in offshore jurisdictions. In other words, all offshore trusts are interna-

tional, however not all international trusts are offshore.  

The author has critically analyzed the case law of different countries related to the 

settlement of disputes, arising out of trusts, and came to the general conclusion that chal-
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lenges faced by courts are of different nature and level, starting from  the lack of neces-

sary material and conflict norms in the law of the country of court to absolutely different 

approach of lawyers in the common and civil law countries to understanding, perceiving 

and using different legal concepts and mechanisms. Moreover, the largest problem both 

for the court and disputing parties is unpredictability of legal consequences of considera-

tion of the case and dependence on subjectivity of a certain judge. 

When analyzing the case law of other countries, the author has also proposed the 

ways of resolving the issues of concern on trust recognition and qualification.  The au-

thor has established that in different countries  for a long period of time the trust had 

been deemed contradicting the public order due to the fact that most countries of the 

world have no division into the common law and the equity law. In different countries, 

the trust had been treated as: property right, contract, legal entity sui generis, an equiva-

lent to patrimony concept, as well as specific powers. In this regard, the author has come 

to the conclusion that there is no unified method for qualification of the trust, neverthe-

less  the relevance of the selected qualification method could only be assessed in terms 

of the level of achievement of the settlor’s  intentions.  

A separate part of the thesis research is dedicated to analyze of the trust-like con-

structions concept and legal nature that exist in the law of Ukraine: property manage-

ment and fiduciary ownership institute. Furthermore, the author has substantiated that 

the idea of the trust does not contradict the Ukrainian public order, in particular, the con-

cept of ownership absoluteness and indivisibility as the trust does not provide the split 

ownership but only allocates powers related to the property between trustee and benefi-

ciary, and the Ukrainian law recognizes the cases when property powers are allocated to 

several persons. At the same time, there is sufficient number of legal tools in Ukraine 

which, either jointly or separately, allow to achieve most of the trust purposes. In case it 

is impossible, specific amendments could be made to the current legislation by expand-

ing the scope of existing legal institutes, first and foremost, property management and 

fiduciary ownership, without incorporation of the trust itself into the law of Ukraine. 
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The author has also studied such non-specified type of security for obligations as 

chattel mortgage or security fiduciary ownership and substantiated as follows. This is  

non-accessory and non-possessory property method for securing obligation that provides 

for transfer of property by the debtor or the third person ( bail bondsman) under the 

principal obligation into ownership or fiduciary ownership to the lender under the prin-

cipal obligation in order to concurrently induce fulfillment of obligation and protection 

of the lender's property rights. Following the analysis of this type of security specific as-

pects of application , the author has substantiated the expediency of introduction thereof 

into the Ukrainian law. 

The thesis has provided the first comprehensive study of specific aspects of asset 

management carried out by the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and 

Management of Assets Derived from Corruption and Other Crimes. In particular,  the 

author has identified that it is a professional fixed-term activity related to possession, use 

and/or disposal of assets seized under the criminal proceedings, which is carried out un-

der the respective ruling of the investigating judge or court in order to preserve or in-

crease their economic value and subsequently sell them for the state’s benefit or to re-

turn them to the owner. Moreover, the author has substantiate that management relations 

that involve the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of 

Assets Derived from Corruption and Other Crimes as a subject exist in two different 

forms, arise successively and on different grounds: by court ruling or under respective 

management agreement. Although those legal relations have something in common, they 

are of different legal nature (the first ones are public, and the other ones are private with 

public elements), and have different grounds for establishment and termination, scope of 

subjects as well as title and content of powers related to the transferred property. The 

National Agency is a quasi-owner of the arrested property for both types of relations. 

Key words: trust, trust-like constructions, fiduciary ownership, property man-

agement, “split” ownership, express trusts, implied trusts, resulting trusts, constructive 

trusts, public (purpose) trusts, charitable trusts, multi-jurisdictional trusts, international 

trusts, offshore trusts, chattel mortgage (security fiduciary ownership). 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Траст зародився у 

середньовічній Англії з метою обходу феодальних повинностей на основі права 

справедливості. З часом він перетворився на комплексний інститут управління 

власністю, покликаний вирішувати низку абсолютно різних завдань. Популярність 

довірчої власності є настільки високою, що траст у тій чи іншій модифікації 

поступово почали використовувати країни, які класично не визнавали його через 

принципові відмінності у розумінні правової природи права власності. Протягом 

другої половини ХХ століття суди Франції, Німеччини, Італії, Швейцарії та інших 

країн Європи поступово почали визнавати дійсність трастів. Спочатку цей процес 

переважно мав форму зіставлення трасту з традиційними інститутами, які 

існували у тій чи іншій країні, проте з часом навіть у цих країнах почали 

з’являтися власні трастоподібні конструкції, які, з одного боку, відповідали 

вимогам відповідної правової системи, а з другого – дозволяли визнавати трасти 

та досягати цілей, аналогічних цілям довірчої власності. Важливу роль у цьому 

процесі відіграла Гаазька Конвенція про право, що застосовується до трастів та їх 

визнання (1985), яка створила юридичні підстави для визнання та використання 

інституту трасту без уведення його у право конкретної країни.  

Крім того, у ХХІ столітті відбувається процес переосмислення поняття та 

правової природи трасту. Зокрема, докорінно переглянута концепція 

«розщепленого» права власності, яка протягом тривалого часу була чи не єдиною 

підставою для невизнання трасту у країнах континентальної правової сім’ї. 

Компаративісти багатьох країн уже переконливо довели, що траст може бути 

універсальним інструментом управління майном у країнах, які не знають поділу 

права на загальне право та право справедливості. У зв’язку  із цим твердження, що 

траст суперечить публічному порядку країн цивільного права, уже давно втратило 

своє підґрунтя і не відповідає сьогоденню.  
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На сьогодні в Україні немає єдиної концепції трасту, правова природа цього 

інституту залишається мало дослідженою, розуміння суті трасту й поняття 

«розщеплення» права власності є викривленими та неточними, більшість видів 

трастів і трастоподібних конструкцій, що існують у світі, невідомі українській 

науці, не розроблено правил кваліфікації та визнання трасту судами. Крім того, 

більшість наукових поглядів на траст є відверто застарілими і не відповідають 

сучасним тенденціям у правовій науці європейських країн. 

За таких умов дослідження особливостей трасту та його різновидів, а також 

порівняльний аналіз шляхів визнання довірчої власності, уведення її у право країн, 

що належать до різних правових систем, є надзвичайно актуальними для 

української юридичної науки з огляду на поступове реформування приватного 

права та пошуки нових способів ефективного управління майном. Розробка 

цілісної концепції сучасного розуміння трасту, що ґрунтується на теоретичних 

засадах і судовій практиці застосування законодавства різними країнами, не лише 

дозволить вирішити низку практичних проблем, що виникають перед 

українськими судами, які розглядають справи, що виникають з трастових 

відносин, але і наблизить українську науку в цій частині до світової. 

Теоретичну основу дослідження трастових відносин та проблемних питань 

кваліфікації і визнання трасту у різних країнах становлять праці вітчизняних та 

іноземних правників, а саме: А. А. Албу,  А. Андерхіла, З. Е. Беневоленської, М. 

М. Булигіна, Дж. Брей, Ч. Веба, І. В. Венедіктової, Дж. Вотта, І. Гвелесіані, А. С. 

Генкіна, Дж. Глассона, М. Граціадеі, О.І. Грейдіна, Дж. Л. Греттона, Н. М. Дихти, 

Д. В. Дождєва, А. А. Жданова, В.О. Канашевського, Дж. Коділіньї, Дж. П. 

Костігана, Ю.В. Курпас, Р. Лі, М. Лупоі,  Р. А. Майданика, В. МакФарлейна, В.Г. 

Марчинського, М. В. Мащенка, Ф.У. Мейтленда, Ч. Мітчела, Л. Ю. Міхеєвої, Г. 

Моффата, А. Дж. Оклі, Р. Л. Наришкіної, К.Г. Некіт, П. Паніко, Ф. Х. Петті, Дж. Е. 

Пеннера, Р. Пірсі, М. Ремджона, С. О. Сліпченка, М.М. Слюсаревського, Л. Сміта, 

А. У. Скотта, Н.В. Соколової, Т. М. Стазілової, Дж. Стівенса, Б. Убетрацці, Н. В. 
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Фунтікової, А. Хадсона, Г. Г. Харченка, Д. Хейтона, Л. Хо, Р. А. Хендріксона, М. 

В. Ясуса та ін.  

Дослідження також базується на працях юристів-компаративістів, зокрема: 

Р. Валсана, Р. Давіда, К. Жоффре-Спінозі, Х. Коха, Х. Кьотца, У. Маттеі, У. 

Магнуса, М. Н. Марченка, В.В. Палмера, Е. Рабеля, А. Х. Саідова, Ю.О. 

Тіхомірова, В.А. Туманова, К. Цвайгерта, Р. Ціммермана, О.Н. Ярмиша. 

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

дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Науково-дослідного 

інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака 

Національної академії правових наук України 25 червня 2014 року (протокол № 6). 

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до тем науково-дослідної 

роботи відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної 

академії правових наук України «Шляхи удосконалення правового регулювання 

відносин власності в Україні» (номер державної реєстрації 0113U001117) та 

«Договірне регулювання приватноправових відносин у цивільному праві України» 

(номер державної реєстрації 0116U000174). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у 

розробленні сучасної концепції трасту, визначенні особливостей кваліфікації, 

визнання та інкорпорації інституту довірчої власності у право країн, що належать 

до різних правових систем, а також у підготовці рекомендацій щодо 

удосконалення чинного законодавства України, яке регулює суспільні відносини, 

що виникають з управління майном та довірчої власності. 

Мета дисертаційного дослідження обумовила необхідність постановки і 

вирішення таких завдань: 

- визначити методологію дослідження довірчої власності; 

- узагальнити існуючі теорії походження трасту та обґрунтувати власне 

бачення передумов і причин появи інституту довірчої власності; 



 

29 

 

- сформулювати поняття трасту, виявити його характерні ознаки та 

розкрити правову природу довірчої власності; 

- з’ясувати особливості правової природи прав довірчого власника та 

бенефіціара на майно, передане у довірчу власність; 

- узагальнити концептуальні підходи до розуміння терміна «розщеплене 

право власності» та сформулювати нове бачення цього поняття; 

- обґрунтувати необхідність ратифікації Україною Гаазької Конвенції про 

право, що застосовується до трастів та їх визнання (1985), а також Конвенції 

Лугано про юрисдикцію та визнання і виконання судових рішень у цивільних і 

торговельних справах (2007); 

- виявити особливості виникнення, функціонування та припинення трасту; 

- класифікувати фідуціарні та нефідуціарні обов’язки довірчих власників у 

трасті; 

- систематизувати різноманітні види трастів та інших трастоподібних 

конструкцій, які існують у країнах, що належать до різних правових систем; 

- сформулювати визначення понять «багатоюрисдикційний траст», 

«міжнародний траст» та «офшорний траст», а також визначити співвідношення 

між ними; 

- виявити теоретичні та практичні проблеми кваліфікації, визнання та 

інкорпорації трасту у право країн, що належать до різних правових систем; 

- сформулювати поняття, правову природу і місце фідуціарного закладу 

серед інших видів забезпечення виконання зобов’язань у праві України; 

- визначити перспективи та доцільність інкорпорації інституту довірчої 

власності у право України; 

- визначити особливості управління майном Національним агентством 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-

рупційних та інших злочинів; 
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- розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення 

цивільного законодавства в частині регламентації інституту управління майном та 

довірчої власності. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

управління майном, переданим у довірчу власність або у [довірче] управління 

майном. 

Предметом дослідження є траст і трастоподібні конструкції, що існують у 

різних країнах, принципи їх правового регулювання, особливості кваліфікації та 

визнання трасту у країнах, де немає цього інституту, а також досвід його 

інкорпорації у право країн, що належать до різних правових систем. 

Методи дослідження обрано відповідно до поставлених у роботі мети і 

завдань з урахуванням визначених об’єкта та предмета дослідження.  

У процесі дослідження були застосовані як загальний діалектичний метод, 

так і спеціальні методи наукового пізнання дійсності. Серед іншого, в основу 

дослідження довірчої власності та інших трастоподібних конструкцій, що існують 

у різних країнах, було покладено застосування комплексного компаративного 

методу, який включає у себе методи зіставлення, протиставлення, а також 

системний, функціональний, аксіологічний, синергетичний і метод комплексного 

аналізу, який дав змогу вирішити складні теоретичні проблеми порівняльного 

правознавства за допомогою використання досягнень правової науки інших 

держав (пп. 1.1, 1.4, 3.1, 3.5, 4.1-4.4). Особливе місце серед методів дослідження 

посідає історико-правовий метод, який дав можливість розкрити правову природу 

трасту і трастоподібних конструкцій з урахуванням історичних передумов їх 

виникнення та формування саме у такому вигляді, у якому вони існують у тій чи 

іншій країні (пп. 1.2, 4.2-4.4, 5.1, 5.4.). Крім того, під час дослідження теоретичної 

основи різноманітних видів трастів та інших конструкцій управління майном у 

роботі широко застосовано метод системного аналізу (пп. 1.3, 2.1.-2.4, 3.2-3.6, 5.1). 

За допомогою наукових методів абстрагування й узагальнення, аналізу і синтезу 

здійснено наукове опрацювання особливостей кваліфікації та визнання трасту у 
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судовій практиці країн, які традиційно не визнавали цього інституту (пп. 1.3, 4.1-

4.4). У роботі також застосовано теоретико-прогностичний метод, за допомогою 

якого сформульовано бачення перспектив інкорпорації трасту у право України, а 

також розроблені пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства 

України у частині регулювання довірчої власності та управління майном (пп. 

5.1-5.4). 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні 

комплексним системним дослідженням інституту трасту та інших трастоподібних 

конструкцій у країнах,  що належать до різних правових систем, яке спрямоване на 

встановлення сучасних закономірностей розвитку довірчої власності у світі 

загалом та в Україні зокрема. 

Наукову новизну одержаних результатів конкретизовано у таких 

найважливіших теоретичних положеннях, які виносяться на захист: 

Уперше: 

1) обґрунтовано висновок, що траст відповідає принципу неподільності та 

абсолютності права власності на майно, а відтак концепція трасту не суперечить 

публічному порядку країн, у яких відсутній поділ права на загальне право та право 

справедливості. Це пояснюється тим, що поняття «розщеплення права власності» 

на майно у трасті є умовним і було штучно створене юристами країн 

континентального права при спробі пояснити специфіку трасту. У трасті існує 

єдиний власник майна (довірчий власник), хоча відбувається розподіл прав (або 

повноважень) на майно. При цьому саме право власності лишається неподільним; 

2) доведено, що траст може співіснувати з іншими інститутами, що є у 

національному праві країн, які належать до різних правових систем, зокрема, з 

правами на чуже майно, а також різноманітними трастоподібними конструкціями; 

3) доведено, що права довірчого власника та бенефіціара на майно за своєю 

правовою природою є принципово різними. Єдиним законним власником 

трастового майна є довірчий власник, наділений речовими правами на майно. 

Бенефіціари не є власниками майна, переданого у довірчу власність. Права 
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бенефіціара у трасті є персональними правами, оскільки вони стосуються більше 

прав та обов’язків довірчого власника, аніж власне майна, і передбачають 

можливість контролю за діями довірчого власника та подання персонального 

позову проти нього у разі порушення умов трасту. За таких обставин термін 

«право власності бенефіціара за правом справедливості» є умовним і означає 

наявність специфічних за своєю правовою природою прав бенефіціара стосовно 

довірчого власника; 

4) доведено, що ідея трасту не суперечить публічному порядку України, 

зокрема,  концепції абсолютності та неподільності права власності. Проте у праві 

України існує достатня кількість правових інструментів, які, разом чи окремо, 

дозволяють досягати більшості цілей, яких може досягати траст, тому нині 

інкорпорація трасту у право України є недоцільною; 

5) обґрунтовано, що відносини управління, суб’єктом яких є Національне 

агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), 

існують у двох різних формах, виникають почергово та з різних підстав: 1) на 

підставі ухвали суду та 2) на підставі відповідного договору управління. Дані 

правовідносини, хоча і мають спільні риси, проте різняться своєю правовою 

природою (перші є публічно-правовими, другі – приватноправовими з елементами 

публічно-правових), підставами виникнення та припинення, колом суб’єктів, а 

також титулом та змістом повноважень щодо переданого майна. За обох видів 

відносин Національне агентство виступає як квазівласник арештованого майна; 

6) сформульовано визначення поняття «сліпий траст» як різновид прямо 

виражених прижиттєвих трастів, у якому установник, що зазвичай є і 

бенефіціаром, передаючи майно у траст, повністю втрачає: 1) контроль над 

трастовим майном; 2) можливість прямого чи опосередкованого впливу на процес 

управління та розпорядження ним; 3) право на отримання будь-якої інформації 

про кількісний та якісний перелік трастового майна, окрім його загальної вартості; 
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7) доведено необхідність внесення змін до глави 49 Цивільного кодексу 

України в частині доповнення переліку видів забезпечення виконання зобов’язань 

фідуціарним закладом (забезпечувальною довірчою власністю), який можна 

визначити як неакцесорний та непосесорний речовий спосіб забезпечення 

зобов’язання, що передбачає передачу боржником за основним зобов’язанням 

належного йому майна у власність або у довірчу власність кредитору за основним 

зобов’язанням з метою одночасного стимулювання виконання зобов’язання та 

захисту майнових інтересів кредитора; 

Удосконалено:  

8) положення, що трастоподібні конструкції – це узагальнена назва 

правових механізмів управління майном, які існують в різних країнах, 

здійснюються на засадах особливої довіри та можуть як передбачати передачу 

права власності на майно, так і не передбачати; 

9) класифікацію обов’язків довірчого власника та запропоновано 

розподіляти їх залежно від: 1) рівня довіри установника до довірчого власника на: 

фідуціарні (серед яких основне місце посідає обов’язок бути «вірним», тобто діяти 

добросовісно, не отримувати вигоду від трасту та не ставити себе у становище, 

коли обов’язок та інтерес можуть мати конфлікт) і нефідуціарні (усі інші 

обов’язки); 2) змісту обов’язку на: позитивні (обов’язки вчиняти активні дії 

стосовно трастового майна) та негативні (обов’язок утриматися від вчинення 

певних дій); 3) характеру обов’язків на: ті, у разі виконання яких довірчі власники 

виконують розподільчу роль (здійснюють розподіл прибутку серед бенефіціарів), і 

на ті, під час виконання яких довірчі власники виконують адміністративну роль 

(охороняють та / або примножують трастове майно); 

10) висновок, що прямо виражений траст вважається створеним: а) якщо 

сторонами вчинені усі дії, необхідні для передачі конкретного виду майна; б) якщо 

установник вчинив усі дії, які залежали від нього особисто, хоча передача і не 

була юридично завершена через невчинення третіми особами дій, які вони повинні 

були вчинити; в) якщо установник не вчинив усі дії, необхідні для передачі 



 

34 

 

конкретного виду майна, через недобросовісні дії іншої сторони. Питання, чи був 

траст створений за певних обставин, вирішується у кожному конкретному 

випадку, відповідно до правила «трьох визначеностей»: а) визначеності наміру (чи 

бажав установник створити саме траст); б) визначеності предмета (переліку майна, 

що передається у траст); в) визначеності об’єкта (переліку бенефіціарів або цілі, з 

якою створюється траст). Наявність кожної «визначеності» перевіряється по черзі. 

Виявлення певної невизначеності не призводить автоматично до недійсності 

трасту, а може призвести до виникнення логічно виведеного трасту; 

11) положення, що поняття «публічний траст» та «цільовий траст» є 

тотожними, тоді як поняття «благодійний траст» є вужчим і співвідноситься з 

ними як ціле і частина, оскільки поряд із благодійними трастами існують також 

неблагодійні трасти. Поняття «благодійний траст» визначено як цільовий траст, у 

якому установник передає довірчому власнику грошові кошти або майно для 

досягнення цілей, які визначені законом виключно як благодійні або якщо вони 

відповідають умовам, за наявності яких суд може визнати їх благодійними; 

12) висновок, що компаративне зіставлення різновидів трастів та 

трастоподібних конструкцій має відбуватися залежно від функціонального 

призначення, а також від мети, якої намагається досягти установник при передачі 

майна довірчому власнику; 

13) положення про те, що «офшорний траст» – це міжнародний траст, 

створений в юрисдикції, яка не відповідає міжнародним стандартам у сфері 

податкової політики та відкритості інформації в частині ведення бізнесу, а також 

офіційно включена до «чорного» або «сірого» списку офшорних країн; 

14) положення про співвідношення понять «багатоюрисдикційний траст», 

«міжнародний траст» та «офшорний траст», відповідно до якого офшорні та 

міжнародні трасти є багатоюрисдикційними трастами, оскільки у них наявний 

іноземний елемент і вони пов’язані з кількома правопорядками. Офшорні трасти 

мають усі ознаки міжнародних трастів, проте їх основною відмінністю є те, що 
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вони створені в юрисдикціях, віднесених до офшорних, тобто усі офшорні трасти 

є міжнародними, проте не всі міжнародні трасти є офшорними; 

15) висновок, що проблеми, пов’язані з вирішенням спорів, які виникають 

із трастів, є різноплановими та різнорівневими: починаючи від відсутності 

необхідних матеріальних і колізійних норм у праві країни суду і закінчуючи 

абсолютно різним підходом юристів країн загального та цивільного права до 

розуміння, сприйняття й використання різних юридичних понять і механізмів. При 

цьому найбільшою проблемою як для суду, так і для сторін спору, пов’язаного із 

трастами, є непередбачуваність правових наслідків розгляду справи і залежність 

від суб’єктивності конкретного судді; 

16) висновок, що наразі не існує єдиного способу кваліфікації трасту. У 

різних країнах траст кваліфікували як речове право на майно, договір, юридичну 

особу sui generis, як аналог концепції patrimony та як специфічні повноваження. 

Кожен зі вказаних способів має свої сильні й слабкі сторони, проте прийнятність 

обраного способу кваліфікації може оцінюватися лише крізь призму рівня 

досягнення намірів установника; 

17) висновок, що договір управління цінними паперами – це алеаторний 

спекулятивний договір, який укладається між установником та торговцем цінними 

паперами і відповідно до якого цінні папери,  інші фінансові інструменти та 

грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери й інші фінансові 

інструменти, передаються в управління або довірчу власність управителю з метою 

управління ними на користь вигодонабувача; 

18) тезу, що управління активами, яке здійснюється Національним 

агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів, – це професійна строкова 

діяльність з володіння, користування та/або розпорядження активами, 

арештованими у кримінальному провадженні, яка здійснюється на підставі 

відповідної ухвали слідчого судді або суду з метою збереження або збільшення їх 
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економічної вартості та подальшої реалізації на користь держави або повернення 

власникові.  

Дістали подальшого розвитку: 

19) положення про те, що трастом є довірчі правовідносини, які виникають 

між установником, довірчим власником і бенефіціаром внаслідок передачі 

установником майна у власність довірчому власнику для управління ним в 

інтересах наперед визначених осіб (бенефіціарів) та / або для досягнення 

суспільно корисної мети на засадах добросовісності, розумності, чесності та 

розсудливості. Основними ознаками трасту є довірчий характер і специфічні за 

своєю правовою природою права довірчого власника та бенефіціара на трастове 

майно; 

20) положення про те, що трасти та трастоподібні конструкції найчастіше 

класифікуються залежно від: 1) характеру волевиявлення довірителя: на прямо 

виражені та передбачувані трасти, які, у свою чергу, поділяються на конструктивні 

й результативні трасти; 2) підстав виникнення, зміни та припинення трасту: на 

трасти, що виникають із правомірних дій, та трасти, що виникають із 

неправомірних дій; 3) форми правочину про створення трасту: на усні та письмові 

трасти; 4) можливості внесення змін та припинення трасту: на відкличні та 

безвідкличні; 5) цілі створення трасту: на приватні та публічні (цільові), які, у 

свою чергу, поділяються на благодійні та неблагодійні; 6) моменту, з якого 

починає діяти траст, — за життя довірителя чи після його смерті: на прижиттєві та 

спадкові трасти; 7) дій, які має виконувати довірчий власник стосовно переданого 

майна: на прості та спеціальні трасти; 8) юрисдикції: на локальні (національні) та 

багатоюрисдикційні трасти, серед яких виділяють міжнародні та офшорні трасти. 

Встановлено, що у праві окремих країн існують настільки своєрідні різновиди 

довірчої власності та трастоподібних конструкцій, що їх досить складно 

систематизувати та віднести до певного виду трастів; 

21) положення, що зміна трасту (зміна умов трасту або припинення трасту) 

можлива у випадках, прямо передбачених у документі про створення трасту або 
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чинному законодавстві. Правом вимагати зміни умов чи припинення трасту 

наділені дієздатні вигодонабувачі, які мають абсолютний інтерес у майні та 

досягли одностайної згоди. Зміна трасту за бажанням установника, довірчого 

власника чи за рішенням суду допускається лише у досить обмеженому переліку 

випадків, якщо це відповідає намірам установника, здійснюється в інтересах 

бенефіціарів, не порушує умов трасту та незахищених категорій осіб; 

22) висновок, що в Україні у відносинах управління майном управитель 

щодо установника та вигодонабувача має права та обов’язки зобов’язального 

характеру, а стосовно усіх третіх осіб – речового характеру. У відносинах довірчої 

власності довірчий власник є єдиним носієм речових прав на передане майно; 

23) висновок, що в Україні поняття «управління майном» означає 

трастоподібну конструкцію, яка передбачає виникнення довірчих правовідносин 

між установником (власником майна) та управителем, як правило, на підставі 

договору управління майном внаслідок передачі майна останньому в управління 

для управління ним в інтересах наперед визначених осіб (вигодонабувачів). 

Водночас поняття «довірча власність» означає трастоподібну конструкцію, що 

передбачає виникнення речових прав на майно у довірчого власника внаслідок 

передачі йому майна з певною метою, зокрема, для управління ним в інтересах 

наперед визначених осіб (самого установника або вигодонабувачів); 

24) положення про необхідність ратифікації Україною Гаазької Конвенції 

про право, що застосовується до трастів та їх визнання (1985), та Конвенції Лугано 

про юрисдикцію та визнання і виконання судових рішень у цивільних і 

торговельних справах (2007), що створило б юридичні підстави для розгляду 

українськими судами справ, які виникають з трастів, і забезпечило б належний 

захист прав учасників трасту; 

25) теза щодо доцільності  регулювання інституту довірчої власності в 

Україні на загальному (доповнення Цивільного кодексу окремою главою «Довірча 

власність») та спеціальному рівні (внесення точкових змін до спеціальних законів, 

які регулюють сфери, де можна було б ефективно використовувати інститут 
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довірчої власності). Прийняття окремого закону про довірчу власність є 

недоцільним; 

26) положення про те, що управління цінними паперами — це ризикова 

підприємницька діяльність, котра здійснюється на засадах особливої довіри та 

професійній оплатній основі виключним колом суб’єктів і яка передбачає 

управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими 

коштами, призначеними для інвестування в цінні папери й інші фінансові 

інструменти, на користь вигодонабувача.  

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження має теоретико-

прикладний характер і спрямоване на подальший розвиток науки цивільного 

права, удосконалення інституту управління майном та довірчої власності в 

Україні, що дозволить наблизити їх до міжнародних стандартів. Висновки та 

пропозиції становлять науковий і практичний інтерес і можуть бути використані: у 

науково-дослідній діяльності для подальшого розвитку наукових положень теорії 

цивільного та міжнародного приватного права, здійснення майбутніх спеціальних 

наукових досліджень у цих галузях; у правотворчості для вдосконалення 

цивільно-правового регулювання відносин з управління майном та довірчої 

власності, зокрема під час підготовки змін до цивільного законодавства України. 

Окремі висновки і пропозиції щодо внесення конкретних змін до чинного 

законодавства, обґрунтовані у дисертації, взято до уваги Міністерством юстиції 

України (Лист від 25.04.2018 р. № 4897/2/46-18 та від 25.05/2018 р. № 4896/2/46-

18), Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (Лист від 18.04.2018 

р. № 2433-06/17068-09) та Національним агентством України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

(Лист від 22.03.2018 р. № Б-35-18 та від 14.03.2018 р. № Б-35-18); у 

правозастосовчій діяльності як методологічна основа для подальшого 

дослідження проблеми кваліфікації, визнання та інкорпорації інституту трасту у 

право України; у навчальній діяльності: для студентів та аспірантів юридичних 

спеціальностей вищої школи; при викладанні лекційних курсів та проведенні 
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семінарських і практичних занять з дисциплін «Цивільне право», «Міжнародне 

приватне право», «Порівняльне правознавство», «Основи європейського та 

міжнародного права», «Довірчі правовідносини», а також при підготовці та 

написанні підручників, посібників, практикумів з цих дисциплін. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено автором при 

проведенні лекцій і практичних занять з курсів «Довірчі правовідносини» та 

«Міжнародне приватне право» на кафедрі цивільного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

завершеною науковою працею, у якій висвітлена авторська концепція щодо історії 

виникнення, особливостей функціонування та подальших перспектив розвитку 

інституту трасту та трастоподібних конструкцій у країнах, що належать до різних 

правових систем, зокрема і в Україні. Викладені в дисертації наукові положення, 

висновки і рекомендації, що виносяться на захист, сформульовані дисертанткою 

самостійно. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження обговорювались 

на спільних засіданнях наукових відділів, на засіданні Вченої ради Науково-

дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. 

Бурчака НАПрН України. Основні ідеї та теоретичні положення дисертаційного 

дослідження були апробовані на міжнародних, республіканських і регіональних 

наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, серед яких 

зокрема: Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання 

суспільних відносин в умовах демократизації української держави» (м. Одеса, 2-3 

березня 2018 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство 

України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, 

9-10 лютого 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Правова дер-

жава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 

16-17 лютого 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Юридична 

наука нового часу: традиції та вектори розвитку» (м. Одеса, 9-10 березня 2018 р.); 
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VIII Міжнародний цивілістичний форум «Розвиток сучасного приватного права в 

країнах Європи» (м. Київ, 19-20 квітня 2018 р.); Международная научно-

практическая конференція «Оособенности адаптации законодательства Молдовы и 

Украины к законодательству Европейского Союза» (г. Кишинев, Республика Мол-

дова, 23-24 марта 2018 г.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (м. Суми, 

25-26 квітня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна 

юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практи-

ки» (м. Люблін, Республіка Польща, 17 квітня 2018 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми публічного та приватного права» (м. 

Запоріжжя, 25 травня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Ро-

звиток юридичних наук: проблеми та рішення» (м. Каунас, Литва 27-28 квітня 

2018 р.) та ін. 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

викладено у 39 публікаціях: 2 одноосібних монографіях «Довірчі правовідносини з 

іноземним елементом» та «Траст: історія, сучасність, перспективи», 27 наукових 

статтях у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз, а також у збірниках наукових 

праць України та інших держав, у матеріалах і тезах доповідей 10 науково-

практичних конференцій і круглих столів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, які охоплюють двадцять два підрозділи, з висновками до кожного з 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (404 позиції 

вітчизняних і зарубіжних авторів, з них 205 іноземними мовами) та додатків.  

Загальний обсяг дисертації – 591 сторінка, обсяг основного тексту – 501 

сторінка. Додаток складається з 2 частин і містить: 1) список публікацій здобувача 

і відомості про апробацію результатів дисертації та 2) листи органів державної 

влади про врахування пропозицій автора щодо внесення змін до чинного 

законодавства України. 
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РОЗДІЛ I.  ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

1.1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО  

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

изначення методологічної основи дослідження трасту має принципове 

значення для даної роботи, оскільки цей інститут протягом тривалого часу був 

невідомий праву країн романо-германської правової сім’ї1. Відповідно, процес 

пізнання і дослідження цього явища має базуватися на певних наукових методах 

з урахуванням специфіки досліджуваного об’єкта. 

Взагалі, говорячи про методологію, зазначимо, що це питання досить часто 

залишається поза увагою науковців. На жаль, як стверджує Д. А. Керімов, юристи 

«явно нехтують методологічними проблемами своєї власної науки. Результатом 

стало, за рідкісним винятком, багатолітнє повторення одного й того ж і фактична 

відсутність очікуваного прирощення скільки-небудь серйозного наукового знання. 

Але потреба у розвитку методології права з кожним днем відчувається все 

гостріше»2. При цьому, як наголошує І. С. Гриценко, «методологія є тим науковим 

інструментарієм, який дає відповіді на багато дискусійних питань, що виникають 

при дослідженні правових явищ… методологія допомагає у розв’язанні складних 

питань праворозуміння, а з іншого боку, – утворює цілісну теоретичну основу 

знань, оперування якими дозволяє вирішувати важливі наукові завдання»3. 

Під поняттям «метод» зазвичай розуміють ті прийоми, способи, підходи, 

які використовують для пізнання предмета дослідження та отримання наукових 

                                                             
1 На нинішньому етапі поширення трасту у світі говорити, що траст «невідомий», можна лише 
умовно, оскільки, як буде показано далі у роботі, траст не лише вже добре вивчений у країнах 
континентальної системи права, але і визнається і застосовується окремими з них 
як самостійний і специфічний правовий інститут. 
2 Теоретико-методологические проблемы права: сб. науч. ст. М.: Зерцало-М., 2007. Вып. 2. 
С. 8. 
3 Методологія в праві: монографія / За заг. ред. І. Безклубого. Київ: Грамота, 2017. (Про 
українське право). С. 12. 

В 
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результатів, а під поняттям «методологія» – «всезагальне наукове керівництво 

до дії, що становить базис усієї системи знань, пізнавальний стрижень будь-якої 

галузі науки»4. Як підкреслюють дослідники, «методологія наукового 

дослідження – специфічна сфера знань, яка посідає відповідне місце в ієрархії 

пізнавальних сфер: між конкретними науками і філософією… У вузькому 

розумінні методологія – це вчення про шляхи пізнавальної діяльності»5 або навіть 

сукупність методів наукового пізнання. Умовно методологію можна поділити 

на загальну методологію та методологію галузевих наук, серед яких виділяється 

і методологія права, розроблена переважно в рамках філософії права. 

Як і в будь-якому науковому дослідженні, у цій роботі застосовуються 

основні загальнонаукові методи та методи пізнання правових явищ6, проте, 

враховуючи той факт, що предметом дослідження є траст і трастоподібні 

конструкції, які існують у різних країнах, що належать до різних правових 

систем, основну роль відіграватимуть методи, розроблені компаративістами, 

тобто методи порівняльного правознавства. За таких обставин доречним буде 

висловлювання відомого вченого І. Сабо (I. Szabу), який зазначав, що «у 

порівняльному праві можуть застосовуватися всі правила і всі методи мислення, 

але порівняльний метод є домінуючим»7. 

Як стверджує Ю. О. Тихомиров, «загальна методологія означає глибокий 

та всебічний системний аналіз юридичних явищ різних правових систем, які 

зіставляються, із використанням комплексу засобів порівняння з метою виявлення 

                                                             
4 Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права): 
монография. 2-е изд. М.: Аванта+, 2001. С. 91. 
 Усі цитати із російсько- та англомовних джерел тут і далі наведені українською мовою 
у перекладі автора. 
5 Методологія в праві: монографія / За заг. ред. І. Безклубого. Київ: Грамота, 2017. (Про 
українське право). С. 78. 
6 У цій роботі автор не зупинятиметься на характеристиці загальнонаукових методів 
дослідження, таких як ідеалістичний та матеріалістичний, діалектичний та метафізичний тощо, 
хоча вони, звісно, використовувалися під час роботи над об’єктом дослідження. 
7 Цит. за: Сравнительное правоведение: сб. ст. / под ред. В. А. Туманова. М.: Прогресс, 1978. 
С. 54. 
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загального, специфічного і непорівнюваного»8. 

Загалом, дослідники по-різному визначають поняття порівняльно-

правового методу. Зокрема, О. О. Погрібний вказує, що він «полягає у сукупності 

прийомів виявлення загальних та специфічних закономірностей виникнення, 

розвитку, функціонування правових систем (їх елементів) шляхом їх порівняння, 

під яким мається на увазі пізнавальна операція, що дає змогу на підставі 

фіксованої ознаки встановити подібність або відмінність об’єктів (держави 

і права) шляхом парного співставлення»9. 

За словами С. С. Алексєєва, «з логічної точки зору, названий метод 

ґрунтується на послідовному вивченні та співставленні великої кількості подібних 

об’єктів»10. 

О. Ф. Скакун вважає, що порівняльний метод «передбачає зіставлення 

однопорядкових юридичних понять, явищ, процесів для встановлення подібностей 

і обліку відмінностей між ними. Обов’язковою умовою застосування цього методу 

є порівнянність його об’єктів (приналежність до того самого роду, виду, наявність 

подібних структур, функцій, завдань, цілей т. п.). Розрізняють діахронне 

і синхронне порівняння: діахронним є зіставлення галузі права чи інституту права 

в одній правовій системі в різні історичні періоди, встановлення наявності 

(відсутності) наступності у їх розвитку; синхронним – зіставлення галузі права чи 

інституту права, що «діють» одночасно в різних правових системах, встановлення 

доцільності (недоцільності) запозичення їх позитивного досвіду»11. 

Отже, порівняльний метод – це спеціальний метод наукового пізнання, 

об’єктом якого є подібні державно-правові явища та інститути, що існують 

в різних країнах або правових системах або існували на різних етапах історичного 

розвитку в одній або декількох країнах чи правових системах. 
                                                             
8 Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М.: НОРМА, 1996. С. 57. 
 
9  Порівняльне правознавство: навч. посіб. / За заг. ред. О. Н. Ярмиша; МВС України, Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. Харків: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. 296 с 
10 Алексеев С. С. Общие дозволения и запреты в советском праве. М.: Юрид. лит., 1989. С. 20. 
11 Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. 4-те вид. Київ: Алерта, 2016. С. 13. 
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Проблема виникає при спробі віднайдення таких «подібних» чи 

«однопорядкових» об’єктів, або, краще, критеріїв, для порівняння. Як 

підкреслюють Х. Кох (H. Koch), У. Магнус (U. Magnus) та П. У. фон Моренфельс 

(P. W. von Mohrenfels), «аж до теперішнього часу не вдалося виробити єдиної й 

обов’язкової для всіх методології порівняльно-правових досліджень, які б 

підпорядковували їх виконання строгим канонам, як, наприклад, це має місце 

стосовно тлумачення норм законів»12. 

Щодо способів віднайдення «подібних» («однопорядкових») об’єктів або 

критеріїв для порівняння різні вчені висловлюють різні думки. Існує думка, що 

порівнювати слід одні й ті ж самі поняття і терміни, якими користуються в іншій 

правовій системі (наприклад, інститут права власності, що існує у загальному 

праві, та інститут patrimony у країнах цивільного права). Але якщо йти таким 

шляхом, то інститут трасту в принципі не можна порівнювати, бо, наприклад, 

у праві України аналогічного інституту немає. Проте, якщо звернутися 

до наукових праць українських та російських учених, можна помітити, що багато 

хто з них використовує метод зіставлення понять і термінів. Зокрема, 

це стосується зіставлення поняття фідуціарності та фідуціарних 

правовідносин, що існують в англо-американському праві, з поняттям фідуції, 

відомим у римському праві, а також у країнах континентального права, наприклад, 

у Франції. Справді, етимологічно слова близькі, що дало підстави для 

висновку, що інститут трасту, характерною ознакою якого є фідуціарність, сягає 

своїм корінням римського права. До речі, протягом тривалого часу саме ця позиція 

була найбільш популярною серед дослідників. Водночас більш пізні авторитетні 

дослідження класиків англійського права практично повністю спростували цю 

теорію (про це йтиметься далі у роботі). 

Окремо зазначимо, що в українському праві існує інститут довірчої 

власності, але, незважаючи на назву, він не має нічого спільного з англо-

                                                             
12 Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право 
и сравнительное правоведение: учеб. курс / Пер. с нем. Ю. М. Юмашева. М.: Международные 
отношения, 2003. С. 326. 
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американською довірчою власністю (трастом), хоча і вважається одним 

із різновидів цільової власності. 

Таким чином, наведені приклади є показовою ілюстрацією ненадійності 

методу порівняння або зіставлення понять, схожих лише етимологічно. За таких 

обставин, на нашу думку, порівнювати лише поняття і терміни, що існують 

у різних правових системах, – це свідомо створювати передумови для обмежених 

та неправильних висновків. Слова Е. Рабеля (E. Rabel) можуть бути лише 

підтвердженням цього: «вчений-правознавець за всієї своєї схильності більш 

великодушний, аніж той, хто задовольняється тлумаченням параграфів. Він 

не зациклюється на дефініціях, а проникає в основні думки. Він остаточно 

не зв’язує себе суб’єктивними поглядами «законодавця» та існуючою формою 

інституту. Він прагне до більш простих форм»13. Справді, не варто 

«зациклюватися на дефініціях». Необхідно намагатися вникнути в «основну 

думку», тобто сутність досліджуваного інституту. 

Отже, для дослідження інституту трасту порівняльного методу явно 

недостатньо, до нього мають додаватися й інші методи юридичної компаративістики 

(на противагу традиційному порівняльному правознавству) – «методи зіставлення, 

протиставлення, а також контрастуючий, системний, функціональний, аксіологічний, 

синергетичний, історичний тощо, що об’єднуються в компаративний підхід»14. 

У зв’язку з цим нам імпонує теорія, розроблена відомими 

компаративістами К. Цвайгертом (K. Zweigert) і X. Кьотцом (H. Kцtz), які 

підкреслювали, що «вихідна точка і основа правового порівняння» – це функція 

і що «лише функціональна однозначність, тільки виконання одного і того ж 

завдання інститутами різних країн робить можливим та доцільним їх порівняння… 

функціональність правопорядків, що розглядаються, їх регулятивний механізм 

береться у чистому вигляді, тобто без національної специфіки, притаманної їх 

                                                             
13 Рабель Э. Задачи и необходимость сравнительного правоведения / Пер. с нем. под науч. ред. 
Б. М. Гонгало. Екатеринбург, 2000. С. 21. 
14 Методологія в праві: монографія / За заг. ред. І. Безклубого. Київ: Грамота, 2017. (Про 
українське право). С. 205. 
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юридичним поняттям, доктринальним поглядам та відшукуваним рішенням»15. 

Вчені наголошували, що під час порівняльного дослідження необхідно 

максимально абстрагуватися від національної специфіки та відмінностей, що 

існують у кожній правовій системі, тобто «космополітизуватися». При цьому 

в одних випадках механізм «космополітизації» передбачає «синтез», тобто 

об’єднання кількох правових інститутів в один та сприйняття їх як єдиного 

інституту, а в інших випадках, навпаки, – необхідне «розщеплення», як при 

довірчій власності англо-американського права. За їх словами, довірча власність, 

яка «розглядається у даній правовій системі у якості єдиного інституту, 

«розщеплюється» відповідно до потреб правового обороту для вирішення 

юридичних проблем у різноманітних галузях права»16. 

Дуже часто потрібно глибоко дослідити цілу низку правових інститутів, які 

здаються абсолютно різними та непорівнюваними, щоб віднайти у них 

функціональну подібність і мати можливість їх порівнювати, а через порівняння – 

досліджувати їхню правову природу. Інститут трасту – ідеальний приклад для 

демонстрації проблеми застосування порівняльного методу на практиці, оскільки 

незамінний інститут у країнах загального права дотепер часто не розуміється 

та не сприймається юристами континентальної системи права. Це особливо 

стосується українських та російських юристів, більшість яких залишаються 

на категоричній позиції неприйнятності уведення цього інституту в національне 

право. Базуючись переважно на поверховому розумінні інституту права власності 

загалом і трасту зокрема, на його «зовнішніх» ознаках, вчені часто доходять 

висновку про неможливість запровадження трасту у країнах континентальної 

системи права. 

Не намагаючись на цьому етапі дослідження відповісти на запитання про 

можливість чи неможливість уведення англо-американської власності у право 

України, ми б ставили його по-іншому – а чи є це доцільним? І відповідь 

                                                             
15 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: 
в 2-х т. Пер. с нем. Том I. Основы. М.: Международные отношения, 2000. С. 68–69. 
16 Там само. С. 68-69. 
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на це запитання можуть дати висновки, зроблені на основі порівняльно-правового 

аналізу трасту та його різновидів у країнах загального права і різноманітних 

правових інститутів, що функціонують в Україні. Керуючись принципом 

функціонального призначення, можна дослідити інститут довірчої власності, 

порівнявши його з іншими правовими конструкціями, які так само передбачають 

управління особою майном на користь інших осіб або для досягнення певних 

цілей. Специфіка трасту, серед іншого, полягає у його багатофункціональності. 

Цей інститут застосовується і в управлінні майном неповнолітніх та недієздатних, 

і при інвестуванні майна, і при благодійній діяльності, і у відносинах, що 

виникають з безпідставного збагачення, та у багатьох інших випадках. У країнах 

континентального права відсутній єдиний інститут, який би виконував усі 

зазначені функції, проте кожна національна правова система розробила власні 

юридичні конструкції, які дозволяють максимально досягти аналогічних цілей. 

Отже, загалом ідея трасту як механізму управління майном на користь інших осіб 

є досить зрозумілою для будь-якої країни, оскільки потреби суспільного життя 

дуже близькі, з чого можна зробити висновок, що траст можна порівнювати 

з іншими інститутами, що існують у різних країнах, з огляду на функції, які він 

виконує. 

З іншого боку, незважаючи на важливість порівняльно-правового методу, 

його явно недостатньо для повного і всебічного дослідження довірчої власності. 

Як слушно зауважував В. М. Сирих, право є «специфічною формою відображення 

суспільних відносин і не може бути зрозумілим само собою, а зумовлюється, 

зрештою, матеріальним, економічним рухом суспільства. Тому необхідною 

умовою належного пояснення фактів тотожності, схожості різнотипних правових 

систем є конкретно-історичний аналіз соціальних факторів, які зумовили появу 

у різнотипних правових системах зовні схожих законодавчих постанов»17. 

Очевидно, наукове дослідження правових явищ і процесів не може 

                                                             
17 Сырых В. М. Метод правовой науки: (Основные элементы, структура). М.: Юрид. лит., 1980. 
С. 74. 
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обмежуватися їх станом на певний момент, оскільки буде втрачений причинно-

наслідковий зв’язок в історичному плані. Утіленням універсального принципу 

розвитку і єдності у світі можна назвати єдність історичного та логічного. 

Конкретно-історичний зміст правового явища відображається у логічній формі. 

Разом з тим історично-правовий метод як спеціальний науковий метод пізнання 

також відіграє важливу роль при дослідженні правових явищ, оскільки дає змогу 

вивчати досліджуване явище з урахуванням передумов його появи, а також 

хронологію його розвитку і функціонування за певних конкретно-історичних 

обставин. Шляхом застосування логічного й історично-правового методів можна 

виявити деякі закономірності розвитку тих чи інших правових явищ. За наших 

обставин – трасту. 

Так, при дослідженні довірчої власності застосування історично-правового 

методу дає змогу розкрити її правову природу, з урахуванням історичних 

передумов пояснити причини становлення трасту саме в такому вигляді, в якому 

він існує тепер. Наприклад, якби в середньовічній Англії церкві не було 

заборонено володіти землями, то, можливо, інститут use, як праобраз трасту, міг 

навіть не виникнути. Або навіть якби він і виник з інших причин (також історично 

зумовлених), можливо, він би не набув такого поширення у майбутньому. Те саме 

можна сказати і про особливості розподілу повноважень стосовно майна у трасті, 

який міг виникнути тільки за умови паралельного існування двох систем права – 

загального права і права справедливості, які формувалися відповідно 

до тогочасних реалій (існування королівських судів, які виносили рішення 

на основі писаних законів, – статутного права, і суду лорд-канцлера, який 

орієнтувався насамперед на засади справедливості). Отже, без детального 

та системного дослідження й осмислення історичних передумов виникнення 

і становлення трасту спроби зрозуміти його правову природу марні. 

На нашу думку, у цій роботі поєднання порівняльно-правового методу 

з історично-правовим методом є найбільш ефективним. Попри це варто згадати 

сформульовані Ю. О. Тихомировим шість методологічних правил, якими доцільно 
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користуватися у порівняльному правознавстві, а саме: 

1. Правильний вибір об’єктів порівняльного аналізу і коректна постановка 

цілей, зумовлених його природою та потребами суб’єкта порівняльного 

правознавства. 

2. Проведення правового порівняння на різних рівнях з використанням 

методів системно-історичного, логічного аналізу, аналогії для з’ясування 

як внутрішніх зв’язків та залежностей у рамках порівнюваних правових систем, 

так і їх розвитку в контексті конкретної держави та суспільства. 

3. Правильне визначення ознак порівнюваних правових явищ, норм, 

інститутів і т. ін., а також суспільних і державних завдань, вирішення яких 

зумовило їх появу і розвиток. 

4. Виявлення ступеня подібності та відмінності юридичних понять 

і термінів, що використовуються у правових системах, актах і т. ін., які 

зіставляються. 

5. Розробка і застосування критеріїв оцінювання подібності, відмінностей 

і неспівмірності правових явищ, інститутів і норм. 

6. Визначення результатів порівняльно-правового аналізу і можливостей 

їх використання у нормотворчій діяльності у розвитку законодавства і його 

галузей, у правозастосовній практиці18. 

На нашу думку, сформульовані вище правила є хорошою методологічною 

базою для дослідження і дадуть можливість робити більш продумані і виважені 

висновки, у тому числі й висновок про можливість чи неможливість уведення 

трасту в право України. 

Якщо після глибокого порівняльно-правового дослідження буде зроблено 

висновок про те, що у якійсь сфері українського права «не вистачає» деякого 

правового інституту, необхідного на конкретному етапі розвитку законодавства 

(тобто усі чинні правові конструкції разом або окремо не дають змоги досягти таких 

самих правових результатів, що і траст (або його різновид), можна переходити 

                                                             
18 Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М.: НОРМА, 1996. С. 57–58.  
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до вирішення наступних запитань: Чи підходить для цього саме траст? Чи може 

англо-американський траст заповнити наявну прогалину у праві України? І якщо 

так, то чи може він бути інкорпорований тією чи іншою мірою у національне право? 

І лише у тому випадку, коли відповіді на всі ці запитання виявляться ствердними, 

можна буде починати працювати над внесенням змін до законодавства України. 

Переходячи до розгляду питання уніфікації понятійно-категоріального 

апарату, доцільно згадати слова О. М. Васильєва, який вказував, що «невід’ємною 

частиною методологічних проблем правознавства є питання про правові 

категорії»19. Це зауваження цілком слушне і в контексті нашого дослідження, 

оскільки формулювання та уніфікація правових категорій, пов’язаних із трастами, 

дозволяє сформувати понятійно-категоріальний апарат у цій сфері, а відтак 

отримати новий науковий результат. 

До прикладу, О. Ф. Скакун, говорячи про понятійно-категоріальний апарат 

теорії права і держави, визначає його як «систему погоджених та взаємозалежних 

понять і категорій (позначених словами і словосполученнями), необхідних для 

теоретичного пізнання праводержавних явищ і процесів… Для гарантування 

юридичної безпеки поняттям і категоріям даються визначення (дефініції), що 

слугують моделлю і дають змогу порівнювати з її змістом конкретні ситуації, 

котрі виникають у реальному житті. Визначення поняття (дефініція) виражає: а) 

його матеріальний зміст; б) формальний зміст (форму) терміна, яким позначається 

поняття»20. 

Це дослідження присвячене проблемним питанням трасту 

та трастоподібних конструкцій, що існують у країнах, які належать до різних 

правових систем, тому при формуванні понятійного апарату слід визначитися 

із основоположними поняттями, які використовуються у порівняльному 

правознавстві, – правова система (сім’я), її різновиди тощо. 

Так, у цій роботі під поняттям правової системи (або правової сім’ї – 

                                                             
19 Васильев А. М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы 
категорий теории права. М.: Юрид. лит., 1976. С. 65. 
20 Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. 4-те вид. Київ: Алерта, 2016. С. 20–21. 
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термін більш притаманний науці порівняльного правознавства) розуміється 

«більш або менш широка сукупність національних правових систем, об’єднаних 

спільністю історичного формування, структури, джерел, провідних галузей 

і правових інститутів, правозастосування, понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки»21. Звичайно, тут переважно йтиметься про континентальну 

правову сім’ю та систему загального права, хоча, зрозуміло, що слід «враховувати 

відносний характер класифікації національних правових систем і віднесення їх 

до тієї чи іншої правової сім’ї, зокрема, до романо-германського чи 

англосаксонського права. Про строго вивірену в цьому значенні «абсолютну» 

класифікацію національних правових систем так само, як і про будь-які інші 

державно-правові явища, інститути та установи…, – як правильно зазначає 

російський вчений М. М. Марченко, – … можна говорити лише вельми умовно, 

у теоретичному, але аж ніяк не в практичному плані»22. 

Під континентальною правовою системою (правовою сім’єю) у цій праці 

маються на увазі «правові системи, створені з використанням римської правової 

спадщини та об’єднані спільністю структури, джерел права та схожістю 

понятійно-категоріального апарату»23. Окрім такої назви у літературі також 

трапляються тотожні терміни – «романо-германська правова сім’я» (або система 

права) та «система цивільного права» або просто «цивільне право» (Civil Law). 

Деякі автори критикують термін «континентальна правова система», проте 

ми переважно використовуватимемо саме цей термін, оскільки, на наше 

переконання, він максимально відповідає змісту поняття, яке він означує. 

У зв’язку з цим нам імпонує теза, що назва «континентальна система права» 

«покликана підкреслити принципову відмінність романо-германського 

(цивільного) права, що виникло на Європейському континенті, від загального 

                                                             
21 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): 
учебник / Под ред. В. А. Туманова. М.: Юристъ, 2003. С. 118. 
22 Марченко М. Н. Правовые системы современного мира: учеб. пособ. М.: Зерцало-М, 2009. 
С. 248. 
23 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): 
учебник / Под ред. В. А. Туманова. М.: Юристъ, 2003. С. 154. 
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права, що виникло також у Європі (у Великій Британії), але за межами цього 

континенту. Зазвичай, коли ми говоримо про цивільне, або континентальне, 

право, то ми відразу ж майже інтуїтивно намагаємося відмежувати його від 

загального права»24. 

До країн романо-германської правової сім’ї, або континентальної правової 

системи, належать країни континентальної Європи: Франція, Німеччина, Італія, 

Іспанія, Швейцарія, Україна, Російська Федерація та ін. 

Поряд із цим у нашій праці використовуватиметься термін «система 

загального права» або «англо-американська (англосаксонська) правова сім’я» 

(чи правова система), яка існує на території Великої Британії, США, Канади 

(окрім провінції Квебек), Австралії, Нової Зеландії, Індії та низки інших держав. 

Зважаючи на джерела формування, її ядром було і залишається англійське право, 

хоча поняття «цивільне право» та «англійське право» не збігаються – останнє є 

поняттям вужчим. 

М. М. Марченко слушно наголошує, що термін «цивільне право» незрідка 

використовується у «широкому» та «вузькому» значеннях слова. У широкому 

значенні «загальне право» означає «тотальність охоплення всіх національних 

правових систем, що входять до правової сім’ї англосаксонського права». 

У такому значенні це поняття протиставляється поняттю «континентальна система 

права». У вузькому значенні слова «загальне право» розглядається як «складова 

частина правової сім’ї англосаксонського права, що історично склалася у Великій 

Британії з рішень королівських (вестмінстерських судів)». У такому значенні 

«загальне право» протиставляється так званому «статутному» праву, що походить 

від парламенту країни, а також праву у вигляді норм і судової практики, що 

породжується англійськими «судами справедливості»25. 

До речі, на наш погляд, термін «англо-американська правова система» є 

більш влучним, ніж термін «англосаксонська правова система», оскільки він є 

                                                             
24 Марченко М. Н. Правовые системы современного мира: учеб. пособ. М. Зерцало-М, 2009. 
С. 35. 
25 Там само. С. 137. 
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ширшим та вказує на те, що ним охоплено й американське право (а точніше – право 

США). Більше того, ми повною мірою поділяємо точку зору тих дослідників, які 

стверджують, що термін «англосаксонське право» у строгому значенні стосується 

лише найбільш раннього – англосаксонського періоду розвитку феодальної держави 

і права в Англії, тоді як термін «загальне право» охоплює правову систему 

Англії, що сформувалася пізніше. 

Окрім континентальної правової системи та системи загального права 

виділяють також змішані правові системи, які об’єднують ознаки обох названих 

правових систем, а також мають значну національну, а іноді і релігійну специфіку. 

До таких систем, як правило, відносять Шотландію, Південну Африку, Ізраїль, 

Японію, Китай, канадську провінцію Квебек та ін. 

Поряд із загальноюридичними термінами у нашій праці буде 

використовуватися ціла низка спеціальних понять і категорій, пов’язаних 

із довірчою власністю. Проте при визначенні понятійно-категоріального апарату 

у цьому дослідженні виникають дві основні проблеми. По-перше, значна частина 

термінів і понять не відомі українським юристам, оскільки не застосовуються 

в юридичній доктрині та практиці країн континентального права. По-друге, 

існують труднощі при перекладі юридичних термінів, якими оперують юристи 

загального права, з огляду на їх багатозначність, а також на те, що вони не відомі 

або відомі з іншим змістом у праві України. 

На ці проблеми уже неодноразово звертали увагу дослідники трастів. 

Зокрема, О. О. Кривенко у своєму дисертаційному дослідженні наголошувала, що 

«одна з достатньо складних для порівняльного аналізу проблем пов’язана 

з оперуванням сучасного англійського правознавства поняттями, які не мають 

аналогів у континентальному, особливо в російському тезаурусі. Це ускладнює 

для неангломовних авторів виклад, а іноді й узагальнення підходів, що 

використовуються у сфері правовідносин власності сучасним англійським 
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правознавством»26. 

Почнемо з нібито простого терміна «право власності» (ownership, property), 

яке закладене в основу розуміння трасту. Водночас це поняття має різний зміст 

у загальному праві та цивільному праві. Припустімо, можна порівнювати 

цивілістичну концепцію права власності на речові права із майновими правами 

на матеріальні речі, земельні ділянки або рухомі речі у загальному праві, які 

вважаються більш-менш еквівалентними. Проте для юристів цивільного права 

право власності на матеріальні речі традиційно розглядається як «позитивне 

право» (positive right), тобто володіння, користування, розпорядження. І навпаки, 

у загальному праві право власника зазвичай розглядається як «негативне право» 

(negative right) у розумінні того, що воно фокусується на праві, якому 

протиставлено обов’язок, який мають усі інші, – не порушувати чуже право 

власності. Тобто у загальному праві право власника не обмежується рамками 

використання, проте більше стосується безпосереднього, ексклюзивного 

володіння27. Крім того, юристи деяких країн континентального права та змішаних 

правових систем характеризують траст через поняття patrimony, яке невідоме 

у країнах загального права. Це один із незначних прикладів різного розуміння цих 

понять у кількох правових системах. 

Ще однією проблемою є визначення поняття «зобов’язання» у загальному 

праві та співвіднесення його з аналогічною правовою категорією, що існує у праві 

країн цивільного права. Почнімо з того, що в країнах англо-американського права 

досі немає єдиного загальноприйнятого визначення поняття зобов’язання ані 

на рівні закону, ані на рівні прецеденту. У доктрині існує загальне поняття 

зобов’язання, яке застосовується або до договорів, або до деліктів, і «обидва ці 

зобов’язання протиставляються один одному без виявлення яких-небудь загальних 
                                                             
26 Кривенко О. А. Доверительная собственность на недвижимое имущество в английском пра-
ве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2009. С. 6. 

27 Penner J. E. Purposes and Rights in the Common Law of Trusts. Revue juridique Thémis de 
l’Université de Montréal (RJTUM). 2014. №  48. Р. 579–597. URL: 
https://ssl.editionsthemis.com/revue/article-4889-purposes-and-rights-in-the-common-law-of-trusts.html 
(дата звернення: 19.01.2018). 
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властивостей та принципів»28. 

Юристи загального права вкладають у поняття зобов’язання те саме, що 

і юристи римського права, – правовідношення, у якому одна особа зобов’язана 

щось дати, зробити іншій особі або утриматися від дії. До прикладу, відомий 

дослідник історії права Р. Ціммерманн (R. Zimmermann) у своїй праці 

«Зобов’язальне право: Римські засади цивільної традиції» зазначав, що «технічний 

термін «зобов’язання» широко використовується стосовно двостороннього 

правовідношення, яке виникає, з одного боку, як персональне право на вимогу, а 

з другого – як обов’язок здійснити виконання»29. Як слушно зазначає Н. 

В. Соколова, «ця категорія розглядається судами стосовно конкретного 

правовідношення і – в цивілістичному його розумінні – є одним із видів обов’язку, 

який відповідає праву, що належить іншій особі»30. При цьому Р. Ціммерманн 

підкреслює, що «англійський термін «зобов’язання» стосується лише зобов’язаної 

особи, а не управомоченої особи. Слова «моє зобов’язання» можуть стосуватися 

виключно моїх обов’язків, а не моїх прав»31. 

Не заглиблюючись у теорію зобов’язань, яка існує у країнах англо-

американського права, можна узагальнено сказати, що більшість дослідників 

«вірять у триєдиний поділ зобов’язального права на контракти, делікти 

та реституцію». При цьому контракти розуміють як «обов’язкові обіцянки», делікт 

пов’язують із заподіянням шкоди (іншої, аніж порушення обов’язкових обіцянок), 

а реституція (відшкодування), на їхню думку, стосується неправомірного 

збагачення32. 

До речі, відомі судді також погоджуються з тим, що загальний термін 

                                                             
28 Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник: в 2-х т. / Отв. ред. 
Васильев Е. А., Комаров А. С. 4-е изд. М.: Междунар. отношения, 2004. Т. І. С. 420. 
29 Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford 
University Press, 1996. Р. 1. 
30 Соколова Н. В. Доверительная собственность (траст) в континентальной Европе. М.: 
Инфотропик Медиа, 2012. С. 9. 
31 Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford 
University Press, 1996. Р. 1. 
32 Burrows A. Understanding the Law of Obligations: Essays on Contract, Tort and Restitution. 
Oxford: Hart Publishing, 1998. Р. 3. 
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«зобов’язальне право» об’єднує контракти, делікти та квазіконтракти. 

Зокрема, це підтверджується висновками судді лорд Діплок (Diplock) 

у справі Moschi v Lep Air Services Ltd (1973), де серед іншого зазначено, що 

«контрактне право є частиною зобов’язального права». Англійське зобов’язальне 

право визначає джерела і способи захисту права, які суд може надати кредитору 

у разі невиконання боржником його зобов’язань добровільно33. 

Як вказав лорд Гофф (Goff) при вирішенні справи Henderson v Merrett 

Syndicats Ltd (1995), ситуація у загальному праві, включаючи, звісно, й Англію, є 

винятковою через те, що загальне право виникло з процесуальних форм, на які 

вплинуло римське право. Право класифікувалося за формами позовів, і так було 

до скасування форм позовів Процесуальним Законом 1852 р., що призвело 

до необхідності перекласифікування права за сутнісними елементами. Результатом 

цього стало те, що юристи загального права нарешті визначили зобов’язальне 

право як контракти та делікти. Крім того, вони надали квазідоговірним позовам 

статусу додатку до договірного права, відклавши таким чином становлення права 

реституції ще майже на століття34. 

Як зазначають дослідники, в Англії «правова доктрина виходить 

із розуміння терміна «зобов’язання» у суворо юридичному значенні, як його 

розуміли юристи римського права, – правове відношення, у силу якого одна особа 

зобов’язана щось надати, зробити іншій особі або утриматися від дії. Таке 

розуміння значення терміна «зобов’язання» протиставляється його 

загальноприйнятому в англійській мові змісту, відповідно до якого зобов’язання 

становить лише обов’язок. Однак, як вважає англійська правова доктрина, 

«обов’язок» може виникнути як у силу особливих відносин, що виникають між 

особами чи то з договору, чи то з правопорушення, що завдало шкоди, чи 

то з речового права – обов’язку не порушувати право власності, так і в силу 

                                                             
33 Samuel G. Law of Obligations and Legal Remedies. 2nd ed. London: Cavendish Publishing, 2001. 
Р. 13. 
34 Там само. Р. 12. 
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загальних норм права, які передбачають певну поведінку для осіб у суспільстві. 

Зобов’язання у цивілістичному його розумінні в англійському праві є одним 

із видів обов’язку, що відповідає праву, належному особі (in personam)»35. 

З наведеного видно, що юристи країн континентального права, зокрема й 

України, вкладають у поняття «зобов’язання» дещо інший, хоча і подібний зміст. 

Проте саме ці, на перший погляд, незначні відмінності, зрештою, можуть 

призвести до абсолютно несподіваних наслідків у частині розуміння та сприйняття 

тих чи інших правових категорій. 

Якщо говорити про сам термін «траст», то він, як і сам інститут, невідомий 

праву України та багатьох інших країн цивільного права. Для того щоб пояснити 

його суть, не кажучи вже про формулювання дефініції, необхідно пояснити цілу 

низку інших пов’язаних із ним понять, наприклад, «право за загальним правом» 

(legal title) та «право за правом справедливості» (equity title). Для цього, у свою 

чергу, треба пояснити, що мається на увазі під загальним правом (common law), 

а що – під правом справедливості (equity або law of equity). 

Загалом, право справедливості можна визначити як сукупність законів 

(правил), які виникли та застосовувалися судом Канцлера до прийняття Закону про 

судочинство 1873 р. З моменту набуття чинності вказаним Законом у 1875 р. 

закони права справедливості та закони загального права почали паралельно 

застосовуватися у всіх судах36. Як зазначає Д. Хейтон (D. Hayton), право 

справедливості є лише тлумаченням або доповненням до загального права, що є 

самодостатньою системою, суворість якого мала пом’якшуватися в інтересах 

справедливості та соціальних і економічних змін37. 

Майновими правами за правом справедливості (equitable proprietary rights) 

вважаються ті, що історично визнавалися та забезпечувалися судом Канцлера або 

                                                             
35 Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник: в 2-х т. / Отв. ред. 
Васильев Е. А., Комаров А. С. 4-е изд. М.: Междунар. отношения, 2004. Т. І. С. 420. 
36 Hayton D. J.,  Mitchell C. Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies: 
12 ed. London: Sweet & Maxwell, Limited, 2005. Р. 8. 
37 Там само. Р. 10. 
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розвивалися з таких прав. На противагу їм майнові права за загальним правом (legal 

proprietary rights) визнавалися і їх дотримання забезпечувалося загальними 

судами… Майнові права за загальним правом і за правом справедливості разом 

формують право власності38. 

Повертаючись до питання про складність визначення поняття трасту, 

зазначимо, що у літературі висловлюється припущення, що початок широкого 

застосування терміна «траст» для визначення відповідного правового інституту 

у країнах континентальної Європи було покладене Гаазькою конвенцією про 

право, що застосовується до трастів та їх визнання, від 1 липня 1985 р.39 

Дійсно, у тексті зазначеної Конвенції, офіційними мовами якої є англійська 

та французька, використовується термін «траст» для позначення специфічних 

відносин управління майном на користь інших осіб. І що б там не було, але ця 

Конвенція відіграла колосальну роль у визнанні та становленні трасту у країнах 

континентальної Європи. Крім того, враховуючи тривалість існування інституту 

трасту у країнах загального права, за багато років юристи країн континентального 

права у своїх наукових працях також використовували переважно термін «траст». 

Проте, щоб пояснити складність оперування поняттям, наведемо приклад 

канадської провінції Квебек, у якій Цивільний кодекс офіційно існує двома 

мовами – англійською та французькою. Причому в англійському варіанті 

використовується термін «trust», а у французькому – «fiducie». І хоча ці поняття є 

тотожними, проте дослідники стверджують, що «квебекський траст не є за своєю 

концептуальною структурою трастом, як у загальному праві; юрист загального 

права сказав би, що «це не є траст»… Такий юрист називав би його fiducie навіть 

англійською мовою, даючи зрозуміти, що йдеться про іноземний правовий 

інститут»40. 

                                                             
38 Див.: Pearce R., Stevens J. The Law of Trusts and Equitable Obligations: 4th ed. Oxford University 
Press, 2006. Р. 96. 
39 Соколова Н. В. Доверительная собственность (траст) в континентальной Европе. М.: 
Инфотропик Медиа, 2012. С. v. 
40 The Worlds of the Trust / L. Smith (Ed.). Cambridge University Press, 2013. Р. Xiv. 
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Слід зазначити, що на пострадянському просторі паралельно з терміном 

«траст» використовується термін «довірча власність» як його повний аналог. 

До прикладу, перша і тривалий час єдина у Радянському Союзі праця Р. 

Л. Наришкіної, присвячена питанням трасту, мала назву «Довірча власність 

у цивільному праві Англії і США» (1965)41. Крім того, іноді у деяких працях поряд 

із термінами «траст» і «довірча власність» також траплявся термін «трест» 

(у значенні довірчої власності, а не у значенні об’єднання підприємств). 

Протягом тривалого часу застосування термінів «траст» і «довірча 

власність» як тотожних і взаємозамінних не викликало заперечень і проблем. 

Проте з моменту введення в цивільне право України інституту управління 

та інституту довірчої власності виникли проблеми із кваліфікацією 

та співвіднесенням зазначених інститутів. Це пояснюється тим, що поняття 

«довірча власність», що існує у праві України, не збігається із англо-

американським поняттям «довірча власність» як синонімом «трасту». Водночас 

обидва терміни стосуються правовідносин у сфері управління майном на користь 

третьої особи – вигодонабувача, що ще більше ускладнює процес їх тлумачення 

та застосування. 

У цій роботі ми будемо вживати поняття «траст» та «довірча власність» як 

абсолютні синоніми, говорячи про класичний інститут трасту, що існує у країнах 

загального права. У тих випадках, коли йтиметься про довірчу власність в Україні, 

ми будемо на цьому наголошувати окремо. 

До речі, ще один проблемний термін – «розщеплення» права власності 

на майно, передане у траст, яким особливо активно користуються у країнах 

континентального права загалом і у вітчизняній правовій науці зокрема. Українські 

та російські юристи називають це однією з найбільш суттєвих характерних рис 

трасту. Такого роду формулювання можна знайти практично у всіх працях, 

присвячених цьому питанню, тому зазначена теза вважається майже недискусійною. 

                                                             
41 Нарышкина Р. Л. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США: учеб-
ное пособие для студентов-юристов и экономистов. М., 1965. 35 с. 
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Водночас слід відмітити, що юристи країн англо-американської системи права 

переважно не оперують поняттям «розщеплення» права власності, хоча заради 

справедливості варто зазначити, що однією із теорій, пов’язаних із визначенням 

правової природи трасту, є теорія «подвійного права власності» (double ownership). 

Більшість юристів країн загального права визнають, що однією з основних ознак 

трасту є перехід права власності від установника до довірчого власника. Саме 

останній є єдиним законним власником майна. Бенефіціар має право вимагати від 

довірчого власника управління цим майном на його користь, хоча відповідно 

до закону власником майна він не є. Більше того, як зазначають окремі юристи, які 

на даний момент практикують в Англії у сфері трастів42, поняття «розщеплення» 

права власності для них невідоме й незрозуміле. Натомість вони наголошують, що 

права на майно довірчого власника та бенефіціара визнаються та, відповідно, 

захищаються у двох паралельно існуючих системах координат – за загальним 

правом і за правом справедливості. На нашу думку, це різні речі, однак докладніше 

про це йтиметься у наступних частинах роботи. 

Ще однією проблемою при формуванні понятійно-категоріального апарату 

в цій роботі є велика кількість трастоподібних (або паратрастових) конструкцій, 

вироблених законодавством і практикою різних країн. Окремі з них можуть 

називатися трастом, але за своєю суттю та правовою природою не бути ним, 

а деякі, навпаки, можуть мати іншу назву, але бути максимально подібними 

до англійської довірчої власності. Найчастіше різниця між різноманітними 

трастоподібними конструкціями, якщо говорити дуже спрощено, залежить від 

того, чи переходить титул власності на майно до довірчого власника чи ні, а також 

полягає у правовій природі прав та обов’язків довірчого власника на це майно. 

Тому при перекладі іноземного терміна та правовому аналізі відповідного 

іноземного правового інституту необхідно виходити з природи і функцій 

досліджуваного явища, а не з його термінологічної подібності чи відмінності 

                                                             
42 Інформація надана англійськими юристами під час особистого спілкування на міжнародних 
науково-практичних конференціях та семінарах, присвячених питанням трасту. 
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явища, відомого в Україні. Насправді, вирішення цієї проблеми має не стільки 

теоретичне, скільки практичне значення, бо від правильного визначення правової 

природи конкретної паратрастової конструкції прямо залежить результат 

кваліфікації таких відносин при вирішенні спорів у суді, а відповідно, і результат 

розгляду справи по суті. 

Повертаючись до проблеми категоріального апарату, пов’язаного 

із довірчою власністю, зазначимо, що різні джерела оперують різними термінами 

для позначення одних і тих самих понять. До прикладу, в англійському праві 

існують слова settlor, transferor, donor, кожне з яких, як правило, перекладається 

як установник трасту або довіритель. Водночас залежно від контексту ці терміни 

можуть мати інше значення. Так, transferor може бути особа, яка просто передає 

майно іншій особі, наприклад, у тимчасове користування або з метою охорони. 

Аналогічно trustee зазвичай перекладається як «довірчий власник». Проте, 

якщо йдеться про певну трастоподібну конструкцію, може перекладатися 

як «управитель» або «довірчий управитель», що докорінно змінює суть цього 

поняття. Це пов’язано з тим, що в українському праві поняття «довірчий власник» 

асоціюється з особою, яка має право власності на певне майно, хоча і обтяжене 

певним обов’язком. Водночас довірчий управитель права власності на майно 

не отримує. За таких обставин при перекладі терміна trustee необхідно враховувати 

правову природу відносин, а також титул прав trustee на передане майно. 

Викладене дає підстави для таких висновків: 

1. При формулюванні понятійно-категоріального апарату, пов’язаного 

із трастами, виникає низка труднощів – починаючи від відсутності певних термінів 

і понять в українському праві та мові і закінчуючи абсолютно іншим підходом 

до розуміння цілих інститутів і правових явищ у загальному та континентальному 

праві. 

2. Для подолання зазначених труднощів слід користуватися методами 

правової компаративістики – обережно і зважено підбирати об’єкти для 

порівняльного аналізу, порівнюючи їх не з огляду на назви, а з огляду на 
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функціональну подібність й з урахуванням історичних, економічних і соціальних 

передумов виникнення та формування понять, інститутів, правових явищ тощо. 

1.2. ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТРАСТУ 

 

к і будь-яке явище у суспільстві, траст не виник відразу як щось 

сформоване та чітко визначене. Його історія становлення, формування та розвитку 

налічує не одну сотню років. Досить часто трапляються твердження різних 

дослідників, що траст виникає у ХІ–ХІІ столітті як протидія феодальній системі 

повинностей і спосіб обходу низки заборон та обмежень у частині розпорядження 

землями. Водночас Р. А. Майданик стверджує, що «перше згадування про цей 

інститут датується 1805 р. до н. е. і міститься в заповіті, знайденому при розкопках 

стародавніх єгипетських гробниць»43, а А. С. Генкін відносить до фідуціарних 

угод правила опікунства й управління капіталами за довіреністю, що містилися 

у грецьких зводах Солона44. У зв’язку з цим цікавим є твердження О. О. Новік, 

на думку якої, «конкретна відповідь на питання про точний час та місце 

виникнення «власності на довірі» губиться далеко за межами нашої ери. Разом 

з ним, як вбачається, губиться і сама наукова актуальність питання… Отже, 

формальне питання щодо «першості» явно контпродуктивне»45. Без сумніву, 

кожна точка зору має право на існування, проте, на нашу думку, дослідження 

історії виникнення та становлення інституту трасту є цікавим і корисним для 

глибшого розуміння його суті та правової природи. 

Загалом, походженням трасту зацікавилися порівняно недавно – трохи 

більше ста років тому. Вважається, що першими дослідниками історії становлення 

цього інституту були відомі англійські історики права Ф. У. Мейтленд 

(F. W. Maitland) та О. У. Холмс (O. W. Holmes). Нині чи не найбільш ґрунтовним 

                                                             
43 Майданик Р. А. Траст: собственность и управление капиталами (природа прав, рецепция 
в право Украины). К.: Наук. думка, 1995. С. 18. 
44 Генкин А. С. Эффективный траст: опыт Западной Европы и российская практика. М.: 
АЛЬПИНА, 1999. С. 28. 
45  Новик А. А. Доверительное управление имуществом в гражданском законодательстве: его 
становление и развитие: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Ростов-на-Дону, 2001. С. 3. 
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і повним дослідженням цього питання можна вважати сучасну працю Г. П. Вербіта 

(G. P. Verbit) «Походження трасту», у якій він стверджує, що «за схожих 

обставин можуть виникнути схожі інститути, навіть якщо не існувало жодних 

контактів або навіть відомостей про відповідні суспільства, у яких виникали такі 

інститути. І це спостереження було проведено саме стосовно походження 

трасту»46. Він також доречно цитує У. Холдсворфа (W. Holdsworth), який 

зазначає, що «той факт, що одна особа довіряє іншій особі… природно виникає 

у будь-якому суспільстві, навіть якщо воно володіє зачатковою системою права»47. 

Отже, основне питання, яке цікавить дослідників, – це чи є траст дітищем 

виключно англійського права, чи він базується на більш давніх правових 

інститутах, що існували в інших народів та були запозичені англійцями. 

У нашій праці ми зупинимося на найбільш поширених і науково 

обґрунтованих теоріях походження трасту – римській, салічній, ісламській 

та староанглійській. 

Римська теорія виникнення трасту. На думку деяких дослідників, 

праобраз трасту виник за часів імператора Августа Цезаря близько двох тисяч 

років тому після розгляду справи, коли «заможний римський батько сімейства 

попросив стати довірчим власником майна на випадок його смерті. Дружина 

батька сімейства не була громадянкою Риму, тому ані вона, ані її діти за римським 

законом не могли спадкувати майно. Батько сімейства запропонував своєму 

другові заповісти йому майно, якщо той пообіцяє використовувати його лише 

в інтересах дітей. Після смерті батька його друг успадкував майно, проте невдовзі 

порушив свою обіцянку і став користуватися майном у своїх інтересах. Цей 

неправедний вчинок привернув увагу римського імператора, який наказав віддати 

«довірчого власника» під суд. Судді визнали «друга» винним у порушенні 

обіцянки, за що він був покараний. Як стверджує А. М. Соловйов, «ця постанова 

суду була першим визнанням трасту у римському праві, і у подальшому цей 

                                                             
46 Verbit G. P. The Origins of the Trust / Gilbert Paul Verbit. USA: Xlibris Corporation, 2002. Р. 14. 
47 Там само. Р. 14. 
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інструмент став настільки популярним серед римлян, що був створений 

спеціальний суд, який займався виключно справами, пов’язаними із трастом»48. 

Проте, окрім зазначеної одиничної справи, згадка про яку дійшла до наших 

часів, у Римі також існували популярні інститути, які за тією чи іншою ознакою 

нагадували траст. Зокрема, прихильники римської теорії походження трасту 

найчастіше проводять паралелі з інститутом fideicommissum, що існував 

у Римському праві та полягав у покладенні на спадкоємця обов’язку видати іншій 

особі всю спадщину або її визначену частку. Як зазначав І. О. Покровський, 

«зародками цієї форми були різноманітні неформальні словесні чи письмові 

прохання з боку помираючого до спадкоємця виконати будь-що чи видати будь-

що тій чи іншій особі» 49. 

За словами І. Б. Новицького, спочатку fideicommissum hereditatis призводив 

лише до сингулярного правонаступництва, так що відповідальність 

за зобов’язаннями, яка входила до складу спадщини, лягала на спадкоємця (хоча 

він і передавав все майно особі, для якої такий фідеокоміс був складений). 

Оскільки розпорядження спадкодавця незрідка залишалися без виконання, 

до регламентації fideicommissum було внесено низку змін, кінцевим результатом 

яких стало визнання, що у випадку призначення fideicommissum hereditatis 

спадкоємець все ж таки міг залишити одну четверту спадщини за собою і що 

особа, отримавши в якості фідеокоміса не окреме право, а певну частку спадщини, 

у відповідній частині несла і відповідальність за борги спадщини, тобто такий 

фідеокоміс набув значення універсального правонаступництва50. 

Зрозуміло, що схожість із трастом полягала у довірчому характері обох 

інститутів, оскільки виконання обов’язку (чи, скоріше, обіцянки) у fideicommissum 

спадкоємцем залежало виключно від його доброї волі, а відтак спадкодавець мав 

довіряти останньому. 

                                                             
48 Соловьев А. М. Доверительная собственность – траст – в англо-американском праве: 
развитие и сущность. URL: http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=662 (дата звернення: 
24.01.2018). 
49 Покровский И. А. История римского права. СПб. : Летний Сад, 1999. С. 529. 
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Виходячи з таких міркувань, відомий англійський юрист і політик ХVIII ст. 

У. Блекстон (W. Blackstone), який був палким прихильником римської теорії, 

у своїх працях стверджував, що fideicommissum є прямим праобразом англійського 

інституту use51. За словами дослідників, «обидва ці інститути мають спільну 

фідуціарну природу: майно довіряється одній особі на користь іншої». «Обидва 

правові інститути розвинулися у незалежні юрисдикції, траст у справедливості, 

поза межами загального права, fideicommissum – поза межами римської 

формулярної системи у новій офіційній процедурі»52. 

Водночас були і противники римської теорії походження трастів. Зокрема, 

А. Авіні (A. Avini) стверджував, що подібність fideicommissum та англійського 

інституту use є лише зовнішньою. Основним аргументом на користь цього було 

те, що fideicommissum вважався передачею майна за заповітом (testamentary 

bequest), тоді як use рідко виникало із заповіту. Другою суттєвою відмінністю було 

те, що бенефіціар у fideicommissum вважався справжнім власником переданого 

майна, тоді як у use – легальне право власності опосередковано (через 

посередника) належало третій особі53. 

Існував ще один аргумент проти зазначеної теорії – лінгвістичний. Так, якби 

англійський use походив від римського fideicommissum, то з високою ймовірністю 

він би мав таку ж або принаймні подібну назву. Натомість назва use походить від 

іншого римського терміна ad opus and ad usum (у дії та у користуванні)54. 

Іноді дослідники шукають праобраз трасту також у фідуціарних інститутах 

fiducia cum creditore і fiducia cum amico. Зокрема, О. С. Іоффе називає fiducia cum 

creditore «фідуціарним продажем»55. Досліджуючи історію римського права, І. 

                                                                                                                                                                                                                 
50 Новицкий И. Б. Римское право: учебник. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 292. 
51 A Trustee’s Handbook / Loring & Rounds; by Charles E. Rounds Jr., Charles E. Rounds III. Wolter 
Kluwer, Aspen Publishers, 2013. Р. 1310. 
52 Там само. Р. 1310. 
53 Там само. Р. 1310. 
54 Gaudiosi M. M. The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in 
England. University of Pennsylvania Law Review. 1988. Vol. 136, No. 4. P. 1242. 
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О. Покровський зазначав, що у Давньому Римі існувала можливість передачі речі 

кому-небудь у власність, але з умовою fidei fiduciae causa. Це означало, що 

набувач речі повинен був повернути її (здійснити remancipatio) манципату. При 

fiducia cum creditore річ передавалася у вигляді застави для забезпечення боргу, 

а при fiducia cum amico – для збереження. При цьому у набувача не було 

юридичного обов’язку повернути річ, позову про виконання fiducia не мав; він 

довіряв лише «добрій совісті» – fides – свого контрагента; невиконання цієї fides 

тягнуло для останнього лише моральне безчестя, але не юридичну 

відповідальність56. 

Варто зазначити, що римська теорія походження трасту була популярна 

на Заході до кінця ХІХ ст. Водночас переважна більшість радянських, українських 

і російських дослідників підтримують цю теорію й дотепер. З цього приводу можна 

знайти досить багато наукових праць, і висловлювання деяких із них досить 

категоричні. 

До прикладу, класики радянського права О. С. Іоффе та В. А. Мусін 

стверджували, що в інститутах суперфіцію та особливо емфітевзису «повне 

панування над річчю не зосереджується в руках ані земельного власника, ані 

суперефіціарія або емфітевта», що дає підстави говорити про поділ (розщеплення, 

розділення) майна між учасниками вказаних процесів. Це, у свою чергу, стало 

передумовою для формування глосаторами теорії розділеної власності57. 

Російська дослідниця А. Е. Колієва зазначає, що «фідуціарні правовідносини 

за своїм внутрішнім змістом мало в чому змінилися з часів римського права, 

у зв’язку з чим можна говорити, по суті, про повне правонаступництво у праві 

як по «вертикалі» (у часі), так і «по горизонталі» (у просторі). Це твердження, 

однак, безумовно, скоріше для країн загального права, у яких ідея фідуціарних 

відносин була розширена та доопрацьована насамперед стосовно вже довірчого 

                                                             
56 Покровский И. А. История римского права. СПб.: Летний Сад, 1999. С. 331. 
57 Иоффе О. С., Мусин В. А. Основы римского гражданского права. Л.: Из-во Ленинград. ун-
та, 1975. С. 89. 



 

67 

 

власника (Trustee)»58. 

Серед українських дослідників також є прихильники цієї теорії. Зокрема, С. 

О. Сліпченко, окрім усіх названих вище римських інститутів, називав 

правопопередником трасту також шлюбно-правовий інститут (dos)59. Крім того, 

він зазначав, що «англійські юристи добре знали римське право, що не могло 

не позначитися на англосаксонській системі. Викладене підтверджує думку про 

зародження інституту довірчої власності у римському праві та її трансформацію 

в Англії»60. І. В. Венедіктова, аналізуючи цілу низку римських правових 

інститутів, для яких притаманний фідуціарний характер, робить досить 

категоричний висновок, що «інститут fiducia в Давньому Римі відіграв таку саму 

роль, яку пізніше в англо-саксонському праві траст. Він у загальних рисах нагадує 

сучасний інститут довірчого управління майном і, без сумніву, був підґрунтям для 

його виникнення»61. К. Г. Некіт також стверджує, що «в юридичній літературі 

початки довірчих правовідносин традиційно убачають в положеннях 

стародавнього римського права про фідуціарні угоди» та знаходить власні 

аргументи на користь цієї теорії62. 

Поміркованої позиції дотримується Р. А. Майданик, який вважає, що 

«елементи «розщепленої» власності можна знайти ще в праві Стародавнього 

Єгипту і Вавілону»63, проте «ідея «розщепленої» власності бере лише початок 

в римському праві. Традиційно вважається, що концепція «розділеної» власності є 

надбанням юристів середньовічного права. У зв’язку з цим зазначається, що 

«розщеплена власність» виникла в середні віки завдяки зусиллям глосаторів 
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(тлумачників) римського права…»64. Іншими словами, вчений також вбачає 

коріння трасту у римському праві, проте не прямо, а крізь призму коментарів 

глосаторів. 

Оцінюючи критично римську теорію походження трасту, зазначимо, що, 

на нашу думку, твердження, що траст походить від римських правових інститутів, 

є більш ніж спірним, оскільки немає точних підтверджень того, що ці інститути 

якимось чином пов’язані в історичному плані. Як влучно підкреслює Р. Давід 

(R. David), «для джерел англійського права історія права починається з тієї епохи, 

коли римське панування припинилося». Воно «не знало оновлення на базі 

римського права і розвивалося автономним шляхом»65. 

Крім того, не слід плутати правові інститути чи правочини, які мають 

фідуціарний характер, з трастом. Довірчий характер для останнього справді є 

визначальною його рисою, але не основною. Головною ознакою трасту є 

розподіл повноважень на майно між кількома особами – за наявності єдиного 

власника (довірчого власника) та особи, наділеної правом вимоги до нього. 

Те, що інститути, які передбачали передачу речі особі на певних довірчих 

засадах з метою володіння та розпорядження нею на користь третьої особи, були 

відомі у різних країнах, не викликає сумніву. Як у римському праві, так і в праві 

народів Європи Середніх віків такі інститути існували, оскільки незалежно від 

часу або країни виникали випадки, коли було необхідно управляти майном 

на користь інших осіб, передусім неповнолітніх дітей або жінок, які зазвичай 

не були наділені повною правосуб’єктністю. 

Салічна, або германська, теорія виникнення трасту Одним із найбільш 

відомих і повних збірників середньовічних законів, які дійшли до наших часів, 

вважається Салічна правда франків. Серед іншого у цьому збірнику у главі XLVI 

«Про передачу майна» було передбачено можливість призначення особи, яка «не є 
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йому [заповідачу] рідною», з метою передачі всього майна або його частини для 

зберігання та подальшою передачею спадкоємцям «у кількості, ні більшій, 

ні меншій за те, що було довірено»66. Зрозуміло, що такою була особа, якій 

заповідач майна довіряв найбільше, що дає можливість говорити про певну довіру 

у відносинах. Водночас ритуал передачі майна з метою управління в інтересах 

інших осіб повинен був відбуватися під час судового засідання за участі 

посадових осіб (тінгун та центенарій) і передбачав наявність свідків і клятв, що 

давало додаткові гарантії того, що особа, якій передавалося майно, виконуватиме 

покладені на неї обов’язки належним чином. 

Зазначені вище положення Салічної правди сприяли виникненню 

«салічної», або «германської», теорії походження трасту, прихильники якої 

шукали праобраз трасту в інституті salmannus (в англійському варіанті – saleman). 

Це слово походить від слова sala, що буквально означає «передавати». Як уже 

зазначалося, відчужувач за свого життя передавав своє майно або його частину – 

salmannus особі, яка мала передати майно визначеному бенефіціару після смерті 

відчужувача майна. Застосування інституту salmannus дозволяло відчужувачу 

визначити та призначити спадкоємця. 

Ця теорія була запропонована наприкінці ХІХ ст. дослідниками О. 

У. Холмсом та Ф. У. Мейтлендом. Вони вважали, що після виведення римських 

військ з території Англії у V столітті, туди поступово починають мігрували 

германські племена, що сприяло запровадженню інституту salmannus під час 

нормандського завоювання Британії в ХІ ст. На їхню думку, названий інститут 

використовувався в Англії у ХІІ ст. при передачі земель після смерті, а салманни 

більш відомі як держателі майна з метою use (feofee to uses). Крім того, невдовзі 

після нормандського завоювання в Англії з’явилася низка справ, у яких 

відчужувач передавав свої землі «третій особі» для «тримання» на користь іншої67. 
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Критики германської теорії підкреслюють її поверховість при зіставленні 

салічного інституту salmannus та англійського інституту use. Наприклад, 

salmannus відігравав роль виключно посередника при передачі майна, тоді 

як feofee to uses діяв скоріше як довірчий власник68. Більше того, нині, за словами 

Дж. Л. Бартона (J. L. Barton), немає конкретних свідчень того, що salmannus 

застосовувався нормандцями протягом ХІ ст.69. 

На нашу думку, ця теорія є малоймовірною і не підтвердженою 

документально. 

Ісламська теорія виникнення трасту Однією з найбільш цікавих теорій 

походження трасту є теорія, яка пов’язується з мусульманським інститутом waqf 

(вакф або вакуф). Як зазначає А. ван У. Томас (A. van W. Thomas), ця теорія 

з’явилася під час конференції з права Середнього Сходу, яка проводилася у США 

у 1948 р., де було висунуто припущення, що попередні теорії походження трасту –

 римська та салічна – є неправильними, оскільки «uses і трасти були уведені 

в англійську правову систему через хрестоносців, які поверталися з походів та які 

спостерігали використання вакфу в ісламському праві і вбачали у ньому 

інструмент обходу закону для власників феодальних земель»70. Інший дослідник – 

М. М. Гаудіозі (M. M. Gaudiosi) уточнює, що інститут вакфу потрапив до Англії 

через францисканців, які поверталися з хрестових походів у ХІІ ст. Згідно 

зі статутом ордену францисканців, вони не мали права володіти майном, проте 

могли виступати бенефіціарами. Відповідно, вони використовували інститут 

вакфу для обходу зазначеної заборони. Благодійники передавали майно «для 

користування францисканцями»71. 

Інститут вакфу виник протягом перших століть з моменту появи ісламу 
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(VII–IX ст.), хоча, як зазначає дослідник П. В. Шликов, «існують свідчення, що 

сам термін використовувався і раніше, проте спочатку він означав частину 

завойованої землі, від якої відмовилися на користь мусульман. І навіть 

у такому вигляді вакфи сформувалися у період після смерті Мухаммада (632), 

тому в Корані немає прямої згадки про вакф, не кажучи вже про його правовий 

статус. Поміж тим, приблизно з VIIІ ст. низка коранічних айятів почала 

трактуватися як заклик до правовірних віддати частину свого майна 

на релігійні та благодійні цілі»72: 

Сура 58, айят 12: «О, ви, хто увірував! Коли говорите з посланцем, 

то подайте перед вашою бесідою милостиню. Це краще для вас та чистіше»; 

Сура 2, айят 177: «У тому благочестя… хто увірував в Аллаха… і надавав 

майно, незважаючи на любов до нього, близьким і сиротам, і біднякам, 

і подорожнім, і тим, хто просить, і на рабів, і вистоював молитву, і давав 

очищення, – і ті, хто виконують свої заповіти, коли нададуть, і терплячі в нещасті 

та лихові, і під час біди, – це ті, які були правдивими, це вони – богобоязливі»; 

Сура 3, аят 92: «Ніколи не досягнете благочестя, поки не будете роздавати 

те, що любите. А щоб ви не витратили, – Аллах про це знає». 

«Хоча, – продовжує далі вчений, – ці рядки можна інтерпретувати інакше. 

Скоріше за все, це настанови віруючим платити «податок на користь 

нужденних» – закят. Тому правові підстави для вакфів слід шукати в хадісах – 

переказах про слова та дії Мухаммада, де детально описуються різноманітні 

сторони життя мусульманської общини. Справа в тому, що релігійно-правова 

легітимація звичаїв та інститутів, про які не згадується в Корані, була можлива 

лише у тому випадку, якщо знаходився доказ їх існування ще за часів Мухаммада 

і схвалення з його боку»73. Р. Петерс (R. Peters) також зазначає, що «історія 

інституту вакфу може простежуватися до часів пророка Мухаммада, який порадив 

халіфу відчужити своє майно так, щоб прибуток міг бути розподілений заради 
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благодійності»74. 

Вважається, що майно, передане у вакф, належить лише Аллахові. У вакф 

може входити як нерухоме, так і неспоживче рухоме майно, яке дає дохід, проте 

у вакф не можуть передаватися гроші. Існує два основних різновиди вакфу – 

законний (коли установник повністю втрачає свої права на майно) і звичайний 

(який передбачає право спадкоємців установника вакфу на отримання частки 

доходів від нього). 

Вакф передбачає існування чотирьох складових: 1) установник (вакіф); 2) 

майно, яке передається з благодійними цілями (в якості вакфу); 3) той, кому 

заповідають вакф (мутаваллій); 4) формулювання75. 

Вакф може бути створений у письмовій формі (у тому числі і в заповіті) або 

шляхом публічного оголошення в мечеті. Для управління ним призначається 

спеціальна особа (мутаваллій), яким може виступати як третя особа, так і сам 

установник вакфу або його діти. Установник вакфу (вакіф) має широкі 

повноваження в частині визначення умов управління майном, визначення 

бенефіціарів і механізму розподілу доходів від управління вакфом. Він також має 

право змінити умови вакфу у подальшому. Єдиним застереженням є те, що умови 

вакфу не повинні порушувати засади ісламу76. 

Зазначений інститут досі активно застосовується у мусульманських країнах 

з благодійними цілями та означає майно, передане державою або окремими 

особами на релігійні або благодійні потреби. В юридичній літературі у країнах 

загального права поняття вакфу часто пояснюється через поняття благодійного 

трасту і, на думку окремих дослідників, «по суті є трастом відповідно 
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до мусульманського права»77. Зокрема, Р. Петерс визначає вакф як «акт створення 

благодійного трасту, а отже, трасту відповідно до ісламського права»78. 

Деякі вчені вважають, що сьогодні благодійні трасти та вакф мають багато 

спільного. Зокрема, згідно з обома концепціями майно відокремлюється, а право 

користування реалізується на користь специфічних осіб або для загальних 

благодійних цілей; майно стає невідчужуваним; воно може бути передане 

бенефіціарам безвідносно до правил спадкування та прав спадкоємців; 

правонаступництво охороняється через послідовне призначення довірчого 

власника, або мутаваллія. В обох інститутах присутній установник (довіритель 

та вакіф), управитель (довірчий власник і мутаваллій), а також бенефіціари 

(як існуючі, так і ті, що можуть з’явитися у майбутньому)79. 

Проте, очевидно, між зазначеними інститутами існують і відмінності. 

До прикладу, М. А. Надві (M. A. Nadwi) наводить низку аргументів, які, на його 

думку, доводять принципові відмінності між інститутом вакфу та благодійним 

трастом. Він зазначає, що «інститути вакфу та англійського володіння (далі – 

благодійні трасти) розвивалися у двох різних соціо-юридичних та соціо-

економічних середовищах. Вакф виник на ісламському Близькому Сході у VII ст. 

н. е., благодійні трасти з’явилися в Англії у XII ст. Передумови цих двох 

інститутів різняться з точки зору різних світоглядів. Внаслідок цього 

основоположні цінності цих двох інститутів різняться за багатьма пунктами. 

Концепція вакфу надихається повторюваним наголосом на альтруїзм, 

волонтерство та благодійну поведінку, що існує в ісламі. Вакф розвивався 

у рамках ісламського добровільного благодійництва і продовжує нести 

забарвлення і дух ісламу. З іншого боку, благодійні трасти, що виникли 

як інструмент розпорядження власністю, орієнтовані на потреби і засновані 
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на переконаннях, проте вони вже більше не підтримують своєї релігійної суті»80. 

Крім того, додає Н. Яхайя, «ісламське визначення благодійництва, яке значно 

ширше і всезагальніше, включає усі дії, які доброчесні і «загалом приносять благо 

людству»81. 

Наразі ми не аналізуватимемо усі спільні й відмінні ознаки сучасних 

благодійних трастів і вакфу, а лише зазначимо, що ми також поділяємо точку зору 

тих дослідників, які вважають ці інститути різними за своєю суттю та природою, 

хоча вони певною мірою схожі функціонально. 

Отже, ісламська теорія походження трасту, як і дві інші теорії, має право 

на існування, проте, на нашу думку, основним її недоліком є те, що коріння вакфу 

слід шукати в ісламі, який не був поширений в Англії у ХІ–ХІІ ст. Більше того, 

це час хрестових походів проти мусульман, а відтак досить складно уявити, що 

хрестоносці не лише детально вивчили ісламський правовий інститут, але 

і запровадили його у себе на батьківщині. 

Староанглійська теорія виникнення трасту Проаналізувавши найбільш 

популярні точки зору щодо походження трасту, ми все ж лишаємося на тій 

позиції, що траст є дітищем староанглійського права, хоча за часів свого існування 

самі англійці неодноразово виступали проти нього, вважаючи його чимось 

протиправним і таким, що не відповідає самій природі права власності. 

Прикметно, що окремі аргументи, які наводять юристи країн континентальної 

системи права стосовно несумісності концепції трасту з природою права 

власності, були відомі англійським юристам ще в часи середньовіччя. Так, саме 

англійські юристи першими почали стверджувати, що довірча власність є 

протиправною, а відтак має бути заборонена. 
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Нам імпонують погляди тих науковців, які шукають праобраз трасту 

в інституті use. Протягом тривалого часу походження зазначеного терміна 

пов’язувалося з інститутом римського права usus, проте наприкінці ХІХ ст. Ф. 

У. Мейтленд довів, що «термін use, який використовувався в юридичних 

документах, походить не від латинського слова usus, а від латинського слова opus 

(робота), який у старофранцузькій мові перетворився на os або oes»82. 

Якщо узагальнити підходи різних дослідників, то серед основних причин 

появи трасту можна назвати середньовічні суворі правила спадкування, згідно 

з якими майно повинно було переходити виключно старшому сину, який досяг 

21 року; значну кількість різноманітних феодальних повинностей, які повинен був 

здійснювати власник землі на користь короля; необхідність здійснення володіння 

та управління землею рицарів під час їхніх походів на користь їх родичів, а також 

заборона церкві володіти майном. 

Наприклад, рицарі, які йшли на війну, розуміючи, що можуть 

не повернутися додому, змушені були передавати свої землі та маєтки довіреним 

особам для управління ними на користь їхніх дружин та / або дітей, як правило, 

неповнолітніх. 

Крім того, use мав на меті обійти заборони для церкви у частині володіння 

майном. Через це винахідниками use протягом тривалого часу вважалися священики 

або монахи. Водночас Ф. У. Мейтленд стверджував, що «ближче до правди буде, 

якщо ми говоритимемо, що першими особами, які почали широко використовувати 

use в Англії, були брати францисканці»83. На відміну від інших орденів вони 

не могли мати у власності майно, тому вони використовували цей інститут для 

передачі земель муніципальним об’єднанням для управління ними на користь братів 

ордену. При цьому вчений вказував, що до середини ХІІ ст. значна кількість 

земельних ділянок у Лондоні була таким чином передана місту на користь 
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францисканців84. 

Інші релігійні організації почали також застосовувати інститут use, 

починаючи із 1279 р. після прийняття статуту, за яким землі релігійних корпорацій 

були конфісковані на користь сюзерена85. 

Як зазначає Г. Дж. Берман (H. J. Berman), за канонічним правом 

використання такої «цільової» власності визначалося тією метою, з якою 

її набували, «у цьому значенні вона була пов’язана з інститутом довірчої 

власності. Посадові особи тієї церковної корпорації, котра володіла цією 

власністю, як от абатство (монарший дім), єпархія, прихід, університет чи 

лікарня, навіть архиєпископія або саме папство, були довіреними особами, від 

яких канонічне право вимагало цілеспрямовано використовувати власність 

на благо тих, заради кого вона набута»86. Продовжуючи далі порівняльний 

аналіз, він зазначав, що «користування» (як і англійська «довірча власність», що 

виникла пізніше) передбачало три сторони: дарувальника, обдаровуваного 

та бенефіціара. Обдаровуваний отримував дарунок як довірена особа 

бенефіціара. Однак, як правило, власність, яка передавалася церковній 

корпорації, перебувала у володінні цієї корпорації; вона ж була і обдаровуваним, 

і бенефіціаром87. Водночас він підкреслював, що «трактувати церковну власність 

у ХІІ ст. як «довірчу власність» (trust) означає допускати деякі вольності 

стосовно терміна, який набув низку конкретних значень в англійському праві 

чотири століття потому»88. 

О. У. Скотт (А. W. Scott) пропонує виділяти такі етапи становлення трасту: 

1. ХІ–ХІІ ст. – початок передачі земель в use, за якого правам бенефіціарів 
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не надавалося жодного захисту. 

2. З початку XV ст. – поступове визнання use з боку лорда Канцлера. 

3. XVІ ст. – прийняття Статуту про довірчу власність 1536 р., яким права 

бенефіціара були прирівняні до прав власника земель за загальним правом. 

4. XVІІ ст. – зародження довірчої власності за правом справедливості, 

поширення практики передачі в траст іншого майна, окрім земель, становлення 

трасту в сучасному розумінні89. 

Нас цікавлять передусім три перші етапи, на яких відбувалося становлення 

трасту як певного специфічного інституту, якого не існувало в інших країнах. При 

цьому ми не зупинятимемося детально на історичних подіях тогочасної Англії, 

оскільки предметом нашої праці є цивільно-правові відносини, що виникають 

з трасту, а не аналіз хронології виникнення та розвитку трасту. 

Інститут use почав формуватися в Англії у XІІ ст. (хоча, за словами Ф. 

У. Мейтленда, згадки про use існували ще з ІХ ст.). Цей інститут передбачав 

передачу власником (feoffor) в управління іншій особі (feofee) земель 

на користь (to the use) бенефіціара. Загальноприйнятим терміном, який 

застосовувався до таких відносин, був feoffment to uses90. Довірчі власники 

(feofees), яких, як правило, було не менше трьох, володіли майном на засадах 

спільної власності з можливістю правонаступництва прав на майно. При 

цьому вони мали повні права на землю, включаючи право продавати або 

дарувати її, а також право звертатися до суду за захистом своїх майнових прав 

на неї. 

Основною особливістю зазначеного інституту було те, що бенефіціари 

не мали жодного інтересу у майні, який би захищався судами загального 

права, що унеможливлювало захист їхніх прав у разі порушення довірчими 

власниками своїх зобов’язань. Першими, хто спробував усунути таку 
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прогалину, стали церковні суди, які відправляли правосуддя окремо від 

королівських судів загального права. Перші справи, у яких зобов’язанням 

управителів було надано юридичної сили, були розглянуті церковними судами 

ще у 1375 р. Пізніше такого роду справи неодноразово розглядалися цими 

судами протягом всієї першої половини XV ст. Проте, починаючи з 1460-х 

років, ця категорія спорів перестає розглядатися церковними судами, оскільки 

вони переходять під юрисдикцію королівського суду Канцлера91. 

А. О. Жданов, посилаючись на праці відомого дослідника англійського 

права початку ХХ ст. У. С. Холдсворфа (W. S. Holdsworth), зазначає, що 

положення usе як права на володіння землею сприяло розвитку у другій 

половині XIV ст. положень, які фактично закріплювали за ним значення 

особливого права власності. Так, спочатку Канцлер надавав захист 

бенефіціарам лише особисто проти їхніх довірчих власників, і у випадку 

незаконного відчуження ними земель usе припинялося. Проте, починаючи 

з 1465–1466 рр., usе почали захищати проти будь-якої особи, яка набувала 

землю, знаючи про його існування. І нарешті у 1955 р. Канцлер постановив, що 

права бенефіціара діятимуть проти будь-якого безкоштовного набувача землі. 

Так, позов бенефіціара про витребування феоду з чужого незаконного 

володіння набуває у XVI ст. речового характеру92. 

Таким чином, саме суд Канцлера поступово почав визначати право власності 

бенефіціара на майно за правом справедливості на противагу праву власності 

довірчого власника, яке захищалося нормами загального права. 

Отже, у середньовічній Англії право власності або, точніше, повноваження 

кількох осіб на одне майно існувало відповідно до норм двох паралельно існуючих 

правових систем або принаймні систем, які одночасно перебували на етапі 

формування, – загального права та права справедливості. На нашу думку, саме цим usе 

(а в подальшому і траст) в Англії історично відрізняється від усіх інших довірчих 

                                                             
91 Там само. Р. 1017. 
92 Жданов А. А. Возникновение и развитие доверительной собственности в Англии и США: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Санкт-Петербургский ун-т. СПб., 2003. С. 43. 
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інститутів, які були відомі римському праву, праву германців чи мусульман. 

Незважаючи на поширення практики передачі земель в usе, а також на 

постійне зростання судової практики суду Канцлера з цього питання, загальне 

право продовжувало офіційно «не помічати» feoffment to usе і не містило 

положень, які б його стосувалися. До прикладу, у книзі судді суду загального 

права Томаса Літтлтона «Нові землеволодіння», яка датується 1450–1460 роками, 

де були описані усі відомі тогочасним англійським юристам види землеволодінь, 

немає розділу, присвяченого use93. Такий стан справ призвів до формування однієї 

з теорій, відповідно до якої інституту use у загальному праві не існувало, він 

виник як інструмент шахрайства та зловмисної змови94. 

Це можна пояснити тим, що уже у ХІV ст. інститут use застосовувався 

із чітко визначеною метою обходу існуючих на той час заборон, обмежень 

та феодальних повинностей. Так, землевласники за заповітом поступово почали 

передавати право розпорядження землею на користь третіх осіб (бенефіціарів). 

При цьому феодальні повинності покладалися виключно на власників землі, 

а не на тих осіб, на користь яких здійснювалося управління нею95. 

Зазначимо, що загалом цілі використання use А. О. Жданов пропонував 

поділяти на правомірні (свобода заповітів), протиправні (укриття земель від 

кредиторів) і напівлегальні (відчуження землі церкві та іншим корпораціям). При 

цьому, на його думку, «всі без винятку перелічені цілі, з одного боку, по суті, 

порушують основи феодального правопорядку, що захищалися загальним правом 

(тобто фактично протиправні), а з другого боку, є формально законними 

за способом досягнення (інакше б у конструкції use не було б сенсу)»96. 

Отже, у ХІV–ХVІ ст. виникла парадоксальна ситуація, коли інститут use, 

                                                             
93 Seipp D. J. Trust and Fiduciary Duty in the Early Common Law. Boston University Law Review. 
2011. Vol. 91. Р. 1018. 
94 Там само. Р. 1012. 
95 Щодо обходу феодальних повинностей, які мав нести землевласник, див. детальніше 
Жданов А. А. Возникновение и развитие доверительной собственности в Англии и США: дис. 
… канд. юрид. наук: 12.00.01. Санкт-Петербургский ун-т. СПб., 2003. С. 26–27. 
96 Там само. С. 29. 
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з одного боку, отримував все більший захист у суді Канцлера, тоді як загальні 

суди не лише не визнавали його, а навпаки, вважали його інститутом 

протиправним і спрямованим на обхід існуючих законів, а тому шкідливим 

для короля. Такий стан призвів до того, що єдиною законодавчою реакцією 

на поширення даного інституту протягом XIV–XVI ст. стало видання низки 

статутів, якими заборонялося використання use з підстав порушення 

публічного порядку, зокрема, через уведення в оману кредиторів. Так, статути 

1377, 1379 та 1402 і 1433 рр. визнавали feoffment of usеs недійсним, а статути 

1392 та 1485 рр. хоча і визнавали дійсність цього інституту, проте наділяли 

правами власника земель осіб, які мали право довічного користування такою 

землею (cestui que use), тобто бенефіціарів97. Два останні статути мали на меті 

насамперед позбавити церкви та монастирі прав на землі, проте вони також 

залишали прогалини, які дозволяли обходити законодавчі обмеження. Лише 

статут 1530 р. заборонив відчуження земель в use на користь будь-яких 

некорпорованих об’єднань (священників, церков, приходів, гільдій) більш ніж 

на 20 років. Статут 1532 р. повторив цю заборону: відчуження земель в use 

монастирів, церков, приходів та інших некорпорованих об’єднань 

оголошувалося протиправним, якщо use засновувалися більше ніж 

на 20 років98. 

Незважаючи на таку кількість законів, спрямованих проти use, цей інститут 

продовжував активно застосовуватися. У 1535 р. королем до Парламенту було 

внесено тези під загальною назвою «Негативні наслідки довірчої власності», серед 

яких були названі такі: особа, яка незаконно захопила землю, могла за допомогою 

use приховувати володільців титулу загального права, позбавивши постраждалу 

особу можливості захищатися; сеньйори шляхом обману були позбавлені опіки 

і рельєфа; якщо бенефіціар вчиняв тяжкий злочин (тризн або фелонію), сеньйор 

не міг позбавити його феоду; усі реальні позови (тобто позови про витребування 

                                                             
97 Fratcher W. F. Uses of Uses. Missouri Law Review. 1969. Vol. 34, Iss. 1. Р. 45. 
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та захист реальних, переважно земельних прав) проти бенефіціара були нікчемні; 

у випадку персональних позовів (всі інші, окрім реальних) кредитори не могли 

витребувати землю з use99. 

Взагалі суть документа зводилася до критики use, що породжувало 

невизначеність у титулі права власності та сприяло обману і незахищеності 

реальних власників. У документі зазначалося, що «якби довірча власність, яка є 

по суті тінню речі, а не самою річчю, була повністю видалена з права, всі 

володільці прав внаслідок цього мали б більше шансів добитися захисту в суді»100. 

Такий стан логічно призвів до прийняття у 1536 р. відомого Статуту про 

довірчу власність – принаймні, так традиційно перекладається назва Statute of 

Uses українською або російською мовами, хоча, на наш погляд, переклад є 

не зовсім точним, оскільки поняття use та поняття довірчої власності (trust) 

не зовсім збігаються. Водночас це, напевно, найбільш близький переклад. Слід 

також відмітити, що саме в цьому документі вперше було офіційно використано 

термін trust. Як зазначають дослідники, «як правило, вважається, що слово trust 

у розумінні такого виду землеволодіння замістило слово use після 1536 року, коли 

був прийнятий Statute of Uses, хоча юристи та судді багаторазово використовували 

термін trust стосовно feoffment of usеs і до 1530 р.»101. 

Головною тезою Статуту 1535 р. стало визнання дійсним власником майна, 

тобто власником за загальним правом, бенефіціара (cestuis que use). Крім того, ця 

категорія справ була передана до юрисдикції загальних судів. 

Водночас, як показала подальша практика, Статут 1536 р. не ліквідував 

довірчу власність. Більше того, як і попередні закони, Статут також містив низку 

прогалин, які дозволяли передавати частину справ на розгляд суду Канцлера, який 

вирішував справи за правом справедливості. 

У середньовіччі usеs переважно були пасивні, оскільки на довірчого 
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власника покладалися лише обов’язки дозволяти бенефіціару займати земельну 

ділянки, отримувати з неї рентні платежі та прибутки, захищати титул від позовів 

третіх осіб та передати землю згідно з вказівкою бенефіціара102. Активні usеs, які б 

передбачали здійснення ефективного управління власністю, траплялися дуже 

рідко, хоча вони все ж існували, коли бенефіціар був відсутній під час хрестових 

походів. Протягом десяти років з моменту прийняття Статуту про довірчу 

власність англійські суди сформували позицію, що активні usеs не підпадають під 

дію зазначеного закону. Окрім активних трастів під дію Статуту 1536 р. 

не підпадали також деякі пасивні трасти, зокрема, ті, в які передавалося рухоме 

майно, зокрема, рухоме особисте майно та інвестиційні цінні папери. Статут 

також не поширювався на результативні та конструктивні трасти103. 

Таким чином, станом на середину ХVІ ст. в Англії практично повністю 

сформувався специфічний інститут землеволодіння, який передбачав наявність 

двох осіб, які мали ті чи інші права на одне й те ж майно – за загальним правом 

і за правом справедливості. Як показала практика, неодноразові спроби корони 

ліквідувати цей інститут протягом ХІV–ХVІ ст. ні до чого не призвели. Навпаки, 

практика знаходила все нові можливості для обходу заборон, встановлюваних 

законами. Як було показано вище, юристи знаходили масу підстав для 

незастосування Статуту про довірчу власність, хоча це був один із найбільш 

продуманих і детально розроблених законів з цього питання. Це може свідчити 

тільки про надзвичайну популярність usе, а пізніше – трасту як такого. 

Більше того, можливість обходу законодавчих обмежень створила підґрунтя 

для подальшого поширення трастів у рамках загального права. З ХVІІ ст. 

у різноманітних сферах господарської діяльності у траст починають передавати 

не лише землі, але й інше майно, у тому числі рухоме. Поширення набувають 

благодійні трасти і трасти як аналоги юридичних осіб. На цей час припадає 

виникнення траст-фондів, у яких на довірчих власників покладаються обов’язки 
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щодо вчинення активних дій з управління переданим майном на засадах 

добросовісності та розумності. І хоча суди у ХVІІ ст. ще не припускають 

можливості отримання довірчим власником плати за управління майном, вони вже 

дозволяють наймати третіх осіб в якості агентів, яким можна оплачувати роботу 

з трастового майна. У зв’язку з цим довірчого власника починали розглядати 

не як власника, а передусім як професійного менеджера (управителя). 

Отже, станом на ХVІІ ст. траст набув практично всіх сучасних ознак, що дає 

підстави говорити про завершення формування інституту трасту. У цей час можна 

говорити вже саме про інститут трасту, а не про інститут usе, який хоч і став 

праобразом трасту, проте не міг із ним ототожнюватися.  

Як наголошує О. О. Кривенко, «різниця між поняттями «trust» і «use» почала 

відчуватися судовою практикою достатньо давно. Одним із перших цю 

відмінність підкреслив лорд Менсфілд (Mansfield) у справі Баржесс проти Вита 

(Burgess v Wheate) 1759 р. Висловив він його так: терміни «trust» і «use» можуть 

сприйматися як різні визначення одного і того ж явища, проте відмінності між 

ними виявлені практикою судів лорда Канцлера. Неминучим наслідком будь-якої 

юридичної концепції є ускладнення з плином часу. Так сталося, підкреслив 

Менсфілд, і з прагненнями, що спиралися на право справедливості (equitable 

interests), які були пристосовані судовою практикою до вирішення набагато 

ширшого кола питань, ніж те, яке було відоме до прийняття Статуту про довірчу 

власність 1535 р.104. 

Підсумовуючи викладене, можна дійти таких висновків: 

1. На різних етапах історичного розвитку у праві окремих народів 

існували довірчі (фідуціарні) інститути, які передбачали наявність окремих 

повноважень на майно у кількох осіб. Як правило, такі інститути виникали у разі 

необхідності управління майном на користь інших осіб – неповнолітніх дітей або 

жінок, які не були наділені правосуб’єктністю, або в інших випадках, коли 
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об’єктивно існувала відповідна потреба. 

2. Через нормандське завоювання Англії в ХІ ст. завершився період 

римського панування, а тому вплив римського права, зокрема, і через глосаторів, 

був мінімальний. У зв’язку з цим римська теорія походження трасту є сумнівною. 

3. Основним недоліком ісламської теорії походження трасту є те, що 

коріння вакфу слід шукати в ісламі, проти якого виступала основна частина 

тогочасного англійського суспільства. Більше того, у ХІ–ХІІ ст. організовувалися 

хрестові походи, спрямовані саме проти ісламу. 

4. Праобразом трасту є інститут usе, який виник в Англії у ХІ–ХІІ ст. 

з метою обходу низки феодальних повинностей та законодавчих обмежень 

у частині можливості володіння землею. З часом інститут usе був змінений 

і перетворений на більш складний та універсальний інститут трасту, покликаний 

вирішувати ширше коло питань. 

 

1.3. ПОНЯТТЯ, ПРАВОВА ПРИРОДА ТА  

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТРАСТУ 

 

изначення поняття довірчої власності є одним з найцікавіших і найбільш 

дискусійних питань у трастовому праві. З одного боку, кількість визначень трасту є 

величезною, а з другого – досі немає єдиного загальновизнаного визначення 

довірчої власності, яке б повною мірою сприймалося в рамках однієї правової 

системи (хоча б у країнах загального права). Потрібно пам’ятати, що результатом 

«творчості» законодавців різних країн стало виникнення різноманітних 

трастоподібних конструкцій, які часто так само називаються трастами, хоча по суті 

ними не є, що також утруднює надання останньому загального визначення. Крім 

того, як зазначає відомий компаративіст М. Лупоі (M. Lupoi), «якщо еволюція 

права Австралії, Канади, Нової Зеландії та США змістовно відповідала традиційній 

англійській моделі, то «ажіотаж із трастом» призвів до створення моделі, яку 

ми називатимемо «модель міжнародного трасту», яка значно відрізняється від 

В 
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англійської моделі, хоча і базується на певних фундаментальних принципах»105. 

За цих обставин було б доречним зацитувати висловлювання Дж. 

Л. Греттона (G. L. Gretton), яке, на наше переконання, може максимально точно 

описати проблему з визначення поняття трасту. «Траст, – пише він, – 

функціонально мінливий. Трастами є квазіобмеження, квазіузуфрукти, 

квазізаповіти, квазікорпорації, квазізабезпечення майна, схеми колективного 

інвестування, механізми для управління в банкрутстві, механізми з питань бондів 

і т. д., і т. п. З огляду на комп’ютерну термінологію, трасти є емуляторами 

(копіювальниками). Вони навіть не належать до приватного права. Вони можуть 

існувати у публічному праві, а також перебувати на межі приватного 

та публічного права»106. 

Таким чином, кількість трастів у світі є настільки великою та іноді вони 

настільки не схожі між собою, що практично неможливо дати єдине, універсальне 

визначення, яке б охоплювало усі види трастів. 

Крім того, варто зазначити, що наукові праці з питань англійського права, 

зокрема і трастів, значною мірою різняться способом викладу матеріалу від 

праць юристів країн континентального права. Перші дуже часто уникають 

надання точних чітких визначень і переліку основних ознак того чи іншого 

явища. Натомість вони часто викладають матеріал як довільну розповідь про 

те чи інше досліджуване явище. При цьому поширене цитування класичних 

прецедентів з того чи іншого питання, або наведення конкретних життєвих 

ситуацій, які дають змогу краще розкрити поняття. 

Усі названі причини призвели до поширення думки, що неможливо надати 

єдине визначення трасту, а в одному із судових рішень було висловлено 

припущення, що задовільного визначення трасту не існує (Allen v Distillers 

Company (Biochemicals) Ltd (1974)107. На нашу думку, найкращим поясненням 

                                                             
105 Lupoi M. Trusts: A Comparative Study. Cambridge University Press, 2000. Р. 7. 
106 Gretton G. L. Trusts Without Equity. International & Comparative Law Quarterly. 2000. Vol. 49. 
Iss. 3. Р. 599. 
107 Hudson A. Equity and Trusts: 7th ed. Routledge, 2013. Р. 63. 
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такої ситуації можуть бути слова О. У. Скотта, який зазначив, що «навіть якби 

можна було розробити визначення юридичної концепції, воно б не мало великої 

практичної цінності. Визначення не може використовуватися як передумова 

формулювання правила, що регулює поведінку. Наше право, зрештою, 

не формувалося таким чином. Коли правила виникають з інших джерел, можна 

спробувати розробити визначення. Але визначення випливає з правил, 

а не правило випливає з визначення. Єдине, що можна зробити – це спробувати 

описати юридичну концепцію, щоб інші могли дізнатися, про що йдеться загалом. 

Можна визначити принципові відмітні ознаки концепції, щоб інші мали загальне 

уявлення про те, що має на увазі автор»108. 

Яскравим прикладом такого «опису юридичної конструкції» може бути 

положення, що міститься у Принципах Європейського трастового права (1999) 

(Principles of European Trust Law) (далі – Принципи трастового права), 

де зазначається, що у трасті особа, яка називається «трасті», володіє майном, 

відокремленим від її майна, і зобов’язана вести справу з цим майном (траст-фонд) 

на користь іншої особи, яка називається «бенефіціарій», для досягнення цілі109. 

Очевидно, наведена характеристика трасту досить далека від того, що юристи 

континентального права звикли бачити у визначенні певного поняття. 

Ще одним цікавим нюансом, на який дослідники часто не звертають уваги, –

 є використання як у науковій літературі, так і в нормативних актах слова «trust» 

в однині та слова «trusts» у множині. Навіть Конвенція про право, що 

застосовується до трастів та їх визнання (1985) (Convention on the Law 

Applicable to Trusts and on Their Recognition) (далі – Конвенція про трасти)110, 

офіційно видана двома мовами, оперує поняттям «траст» в однині 

(у французькому варіанті) та поняттям «трасти» у множині (в англійському 

                                                                                                                                                                                                                 
 
108 Hayton D. J.,   Mitchell C. Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies: 
12 ed. London: Sweet & Maxwell, Limited, 2005. Р. 4. 
109 Там само. Р. 5. 
110 Convention on the Law Applicable to Trusts and on Their Recognition. URL: 
http://www.hcch.net/index_en. php?act=conventions. pdf&cid=59 (дата звернення: 21.01.2018). 
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варіанті)111. Можна навіть простежити тенденцію використання зазначеного 

поняття в різних країнах. Як правило, англійська література оперує поняттям 

«трасти», тоді як країни континентальної системи права застосовують цей термін 

переважно в однині. Постає запитання: наскільки це важливо, щоб акцентувати 

на цьому увагу? На думку відомого компаративіста М. Лупоі, це має вагоме 

значення. При цьому він вважає, що використання множини є більш правильним, 

оскільки слово «трасти» у множині використовується перш за все для того, щоб 

підкреслити поліморфічність природи інституту, який виник з практичного 

застосування та пройшов довгий шлях від класичних потреб захисту сімейних 

активів. По-друге, використання множини дозволяє висвітлити той факт, що 

в загальному праві не існує єдиного підходу, за якого ми могли б сказати, що 

«модель в англійському праві» є предметом для різноманітних модифікацій поза 

межами Англії, які не були сприйняті у країні походження трасту, або, навпаки, 

коли існують подальші розробки в Англії, які не завжди були відомі в інших 

юрисдикціях… Множина «трасти» також підкреслює множинність законодавчого 

досвіду у визначенні нового змісту як результату прийняття спеціальних законів 

у цивільних і змішаних юрисдикціях»112. 

На наше переконання, викладені вище аргументи є досить переконливими 

та мають право на існування. Справді, кількість трастів як в англійському праві, 

так і в тих, що існують у різних юрисдикціях, є величезною. Причому зміст, що 

вкладається у це поняття, може різнитися до непізнаваності. Тому, напевно, 

логічніше було б використовувати термін «трасти», проте у вітчизняній правовій 

літературі більш звичним є застосування терміна «траст» в однині, тому 

ми будемо використовувати переважно саме це поняття. 

Повертаючись до визначення поняття трасту, відразу зробимо важливе 

застереження: у цьому пункті роботи при визначенні цього поняття йтиметься 

саме про прямо виражений траст, у якому установник добровільно і свідомо 

                                                             
111 Convention du premier juillet 1985 relative а la loi applicable au trust et а sa reconnaissance 
та Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition. 
112 Lupoi M. Trusts: A Comparative Study. Cambridge University Press, 2000. Р. 6–7. 
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передає майно у довірчу власність (на противагу іншим специфічним видам 

трастів, наприклад, конструктивному, результативному, благодійному тощо). 

Останні розглядатимемо в окремих пунктах розділу ІІІ, присвяченого різним 

видам трастів. 

Дослідження поняття трасту розпочнемо із класиків англійського права. 

Ще у XVI ст. суддя лорд Коук (Coke) в юридичних коментарях визначав траст 

як «довіру, що покладається однією особою на іншу»113. Уже згадуваний нами Ф. 

У. Мейтленд, переходячи до дослідження поняття трасту, зазначав, що, «коли одна 

особа має права, які вона зобов’язана здійснювати на користь іншої особи або для 

досягнення певної визначеної цілі, кажуть, що вона має ці права у трасті 

на користь іншої особи або для цієї цілі, і що вона називається «трасті»114. Сам 

дослідник стверджує, що це «широке нечітке визначення», але це краще, «що я міг 

зробити»115. Далі Ф. У. Мейтленд просто аналізує особливості трасту, якими він 

відрізняється від інших правових категорій, зокрема, від тимчасової передачі 

майна на зберігання. 

Не можна не погодитися із Ф. У. Мейтлендом щодо розмитості 

запропонованого ним визначення. Під це визначення підпадає низка інших 

правових конструкцій, зокрема правовідносини, що виникають між повіреним або 

агентом і клієнтами. На нашу думку, у цьому визначенні не вистачає вказівки на 

те, що довірчий власник є власником переданого майна, що є чи не 

найважливішою ознакою трасту. 

Визначення трасту, запропоноване А. Андерхіллом (A. Underhill), вважається 

майже класичним. Його цитують практично усі дослідники трасту. Так, він 

визначає траст як «зобов’язання, що виникає за правом справедливості, та пов’язує 

особу (що називається довірчим власником) з веденням справи з майном, яке вона 

контролює (що називається трастовим майном), на користь осіб (що називаються 

                                                             
113 Moffat G. Trusts Law: Text and Materials (Law in Context). 4th ed. Cambridge University Press, 
2005. Р. 1. 
114 Maitland F. W. Equity: A Course of Lectures. Cambridge University Press, 2011. Р. 44. 
115 Там само. Р. 44. 
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бенефіціарами), серед яких може бути вона сама, і будь-хто з них може вимагати 

виконання зобов’язання»116. 

Окремо слід звернути увагу, що у визначенні йдеться про майно, яке 

перебуває «під контролем» трасті, незважаючи на те, що останній має титул 

власника. Це пояснюється тим, що довірчий власник зобов’язаний управляти 

майном на користь інших осіб – бенефіціарів. До речі, схоже формулювання було 

імплементоване і в Конвенцію про трасти, про що йтиметься далі. 

Проте один із найвідоміших сучасних дослідників трастів Д. Хейтон 

визначає траст як «зобов’язання за правом справедливості, що зобов’язує особу 

(називається трасті) вести справу з належним їй майном (називається трастове 

майно, відокремлене від її власності) на користь осіб (називаються бенефіціарами 

або, у старих справах, cestuis que trust), одним із яких може бути вона сама, і один 

із яких має забезпечувати виконання зобов’язання»117. Очевидно, це визначення 

не охоплює публічні трасти, проте у ньому наголошується на тому, що 

зобов’язання базується на праві справедливості. Ще однією особливістю 

наведеного визначення є те, що в ньому йдеться лише про два з трьох суб’єктів 

довірчих відносин – про трасті, на якого покладені обов’язки з управління майном, 

та бенефіціарів, на користь яких здійснюється управління та які мають право 

вимагати виконання зобов’язання. При цьому про довірителя не загадується 

взагалі, що свідчить про те, що, на думку науковця, він не є стороною 

зобов’язання – трасту. 

Слід зазначити, що визначення трасту через категорію зобов’язання 

досить поширене в літературі. Так, Е. Дженкс підкреслює, що «довірча власність 

є добросовісним і добровільно прийнятим на себе зобов’язанням, але яке закон 

вимагає виконувати, якщо воно вже прийняте, а саме добросовісно володіти 

та управляти власністю в інтересах іншої особи або інших осіб»118. 

                                                             
116 Underhill A., Hayton D.  Law of Trusts and Trustees. 16th ed. London: Butterworth, 2002. Р. 1. 
117 Hudson A. Equity and Trusts. Routledge, 2013. 7th ed. P. 63. 
118 Дженкс Э. Английское право (Источники права. Судоустройство. Судопроизводство. 
Уголовное право. Гражданское право) / Пер. Л. А. Лунц, предисл. М. М. Исаева, Л. А. Лунц. М.: 



 

90 

 

Інший дослідник – Ф. Петті (Ph. Pettit) також визначає траст як зобов’язання 

за правом справедливості, що пов’язує особу, яка називається трасті і метою якої є 

управління майном, що перебуває під її контролем, що називається трастовим 

майном, як для користі осіб, що називаються бенефіціарами або cestuis que trust, 

до яких вона може належати сама і від яких можна вимагати виконання 

зобов’язання, так і для благодійної мети, примусове виконання якої може 

вимагатися за ініціативою Генерального атторнея, а також для досягнення будь-

якої іншої дозволеної законом мети, навіть якщо вона не може бути примусово 

досягнута119. Тобто Ф. Петті просто доповнив визначення А. Андерхілла, 

поширивши його на публічні трасти. 

У ще одній класичній праці «Lewin on Trusts» слово «траст» стосується 

обов’язку або сукупності зобов’язань, які покладаються на особу, що 

характеризується як трасті. Обов’язки стосуються майна, яке ця особа утримує або 

яке перебуває під її контролем. Траст зобов’язаний судом права справедливості 

управляти цим майном у спосіб, правомірно визначений в документі про 

створення трасту (trust instrument), або в тих випадках, коли немає спеціальних 

письмових чи усних положень, або в тих випадках, коли такі положення були 

визнані недійсними чи недостатніми, – згідно з принципами права справедливості. 

Наслідком управління у такий спосіб є отримання доходів або переваг не трасті, а 

особами, які називаються «cestuis que» або бенефіціарами, якщо такі є; якщо таких 

немає, задля досягнення цілі, яку закон визнаватиме та забезпечуватиме її 

досягнення120. За словами Г. Моффата (G. Moffat), це «можливо, найбільш 

універсальне з «визначень» трасту, яке можна віднайти у стандартних юридичних 

працях» і яке базується на рішенні австралійської справи Re Scott (1948)121. 

Є ще одне визначення, яке зрідка цитують у своїх працях англійські 

                                                                                                                                                                                                                 
Юрид. изд-во Министерства юстиции Союза ССР, 1947. С. 318. 
119 Pettit P. H. Equity and the Law of Trusts. 11th ed. Oxford University Press, 2009. Р. 30. 
120 Цит. за: Moffat G. Trusts Law: Text and Materials (Law in Context). 4th ed. Cambridge 
University Press, 2005. Р. 3. 
121 Там само. Р. 3. 
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дослідники і яке відіграло важливу роль у сучасному процесі переосмислення 

поняття трасту. Як не дивно, це одне з найстаріших визначень, що існує з 1882 р. 

в законі про траст Індії, – країни, що традиційно тяжіла до англійського права. 

Так, відповідно до цього Закону «трастом є зобов’язання, додане до права 

власності на майно, що виникає з довіри, яка покладається одним і сприймається 

іншим або декларується та сприймається ним на користь іншої [особи]»122. Саме 

це старовинне визначення, яке оперує поняттям «зобов’язання, додане до права 

власності на майно» (obligation annexed to the ownership of property), містить 

ідею, що бенефіціар має, в принципі, лише право позову проти довірчого 

власника, причому боржником у такому позові є не завжди одна й та сама особа, 

а скоріше особа, яка утримує у власності трастове майно. Як зазначив Л. Сміт 

(L. Smith), «ця стара ідея наразі відновлена, відвертає увагу від розподілу права 

власності та замінює розуміння зобов’язання за правом справедливості… 

Це зобов’язальне розуміння трасту у загальному праві ніби обіцянка у розвитку 

компаративного права»123. Ми звернули увагу на це визначення, оскільки у ньому 

вперше права бенефіціара розглядаються саме під таким кутом зору. До речі, 

як буде показано далі в роботі, закладена в цьому визначенні ідея набула значного 

поширення уже в ХХІ ст. 

Отже, наведені вище визначення поєднує те, що траст визначається через 

категорію зобов’язання (obligation). На початку даної роботи ми коротко 

зупинялися на тому, який зміст вкладається у поняття зобов’язання у країнах 

загального права. Нагадаємо, що йдеться про «тріаду», яка становить зміст цього 

поняття, а саме: про контракти, делікти та реституцію. 

Якщо трактувати траст як зобов’язання, то логічно, що трасти мали б 

належати до сфери зобов’язального права і тлумачитися або як контракти, або 

як делікти, або як реституція – як неправомірне збагачення. Проте, на нашу 

думку, це не зовсім так. Зокрема, траст не є договором. До прикладу, класик 

                                                             
122 Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. 
Р. 2. 
123 Там само. Р. 2–3. 
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трастового права Д. Хейтон в одній зі своїх статей «Характерні риси трасту 

в англосаксонському праві» навів низку ознак, за якими траст відрізняється від 

договору. Найважливіші серед цих ознак такі: 

1) траст ґрунтується на передачі титулу на майно, а договори – ні;  

2) установник може самостійно бути довірчим власником, тоді як у договір 

особа не може вступити сама;  

3) траст може бути створений в односторонньому порядку за відсутності 

згоди довірчого власника, тоді як договір базується на домовленості;  

4) трасти створюють майнові інтереси з метою поліпшення економічного 

захисту, а договори створюють лише персональні права;  

5) бенефіціарний інтерес стосується не лише майна, переданого спочатку, а 

всього майна, що становить траст-фонд;  

6) траст має максимальний строк дії;  

7) довірчий власник завжди є посадовою особою;  

8) на довірчого власника автоматично покладаються фідуціарні обов’язки та 

обов’язки за правом справедливості тощо124. 

Траст також не є деліктом, оскільки він здебільшого не пов’язаний 

із відшкодуванням шкоди (винятком є конструктивний траст, який, як правило, 

виникає з неправомірної поведінки). Траст не є інститутом, пов’язаним 

із безпідставним збагаченням. Безумовно, що за рахунок трасту довірчий власник 

може неправомірно отримати певні вигоди від майна, переданого в його власність, 

проте за таких обставин відповідальність за неправомірні дії буде покладатися 

на підставі спеціальних норм, що стосуються саме трастів, а не загальних норм, 

пов’язаних із реституцією (безпідставним збагаченням). 

Отже, за таких обставин, на нашу думку, говорити про траст як частину 

зобов’язального права, напевно, не зовсім правильно. 

Якщо ж підходити до визначення трасту через категорію зобов’язання 

                                                             
124 Див. Hayton D. The Distinctive Characteristics of the Trust in Anglo-Saxon Law. Trust & 
Fiducie – la Convention de La Haye et la nouvelle lйgislation luxembourgeoise. Paris: 
Ed. Montchrestien, 2005. P. 1–14. 
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як аналогу поняття «обов’язку» та зазначати, що траст є обов’язком довірчого 

власника діяти певним чином стосовно переданого майна, то тоді логічно, що 

у визначенні має бути передбачене право бенефіціара, якому такий обов’язок 

кореспондує. На нашу думку, обов’язок однієї особи не може існувати без 

відповідного права іншої особи. Проте, якщо йдеться про права та обов’язки двох 

і більше осіб, доцільніше говорити про правовідношення, а не просто про 

зобов’язання. З урахуванням викладеного нам більше імпонують погляди тих 

науковців, які визначають траст через категорію відношення або правовідношення. 

О. У. Скотт пропонує розуміти траст як «довірчі правовідносини стосовно 

майна, що покладають на особу, яка володіє титулом у майні, обов’язки за правом 

справедливості вести справи щодо цього майна на користь іншої особи, що 

виникають як результат оголошення наміру його створити». Далі науковець 

стверджує, що: а) траст є правовідносинами; б) це правовідносини, які мають 

довірчий характер; в) це правовідносини, які складаються стосовно майна, 

а не лише щодо персональних обов’язків; г) траст включає існування обов’язків 

за правом справедливості, покладених на володільця титулу майна вести справи 

з цим майном на користь іншої особи; ґ) виникає як результат оголошення наміру 

його створити125. 

Через категорію відношення пропонує визначати траст і професор Дж. 

У. Кітон (G. W. Keeton), який вказує, що траст є «відношенням, яке виникає 

щоразу, коли особа, що називається трасті, визнається зобов’язаною за правом 

справедливості зберігати майно або майнові чи особисті права, відомі загальному 

праву або праву справедливості, на користь осіб, до яких може належати 

і вона, що називаються cestuis que trust, або для досягнення цілі, що допускається 

законом, таким чином, що дійсну вигоду від майна отримує не трасті, 

а бенефіціари, або інша ціль, задля якої створено траст»126. 

                                                             
125 Цит. за: Hayton D. J., Mitchell C. Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable 
Remedies: 12 ed. London: Sweet & Maxwell, Limited, 2005. Р. 4. 
126 Цит. за: Соколова Н. В. Доверительная собственность (траст) в континентальной Европе. 
М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 10. 
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У ст. 2 Конвенції про трасти термін «траст» визначено як правовідносини, 

створені inter vivos (за життя) або посмертно особою, установником, коли майно 

було передано під контроль довірчого власника на користь бенеціфіарія або для 

встановленої мети. 

Як і у визначенні А. Андерхілла, у наведеній дефініції трасту йдеться про 

передачу майна «під контроль». При цьому наступні положення Конвенції 

не уточнюють, чи є це передача майна: а) у власність, б) в управління, в) 

у зберігання тощо. Таке формулювання Конвенції критикувалося у літературі, 

зокрема, Д. В. Дождєв наголошував на тому, що передача майна під контроль 

«передбачає не лише відсутність власності у довірчого власника, але і збереження 

права на стороні установника. Передача майна під контроль іншої особи 

зі збереженням власності в особи, яка передає майно», – підкреслює він, – 

«несумісна з елементарними вимогами логіки. Ця конструкція порушує й 

основоположний принцип трасту, оскільки траст може встановлюватися лише 

із передачею права власності»127. 

Проте така критика, на нашу думку, є передчасною, оскільки саме таке 

формулювання дає можливість застосовувати Конвенцію не лише власне 

до трастів, але і до низки трастоподібних конструкцій, які передбачають або, 

навпаки, не передбачають переходу права власності на передане майно. Більше 

того, як наголошує відомий компаративіст М. Граціадеі (M. Graziadei), вказане 

визначення трасту стало своєрідним компромісом, який «міг примирити 

висловлені протягом слухань заяви делегатів Конференції від кількох цивільних 

юрисдикцій – Єгипту, Польщі, Японії, Люксембургу, Венесуели, щоб їхні 

інститути могли бути визнані відповідно до Конвенції»128. Учений зазначає, що 

існує низка інститутів, які відповідають моделі трасту, запровадженій у ст. 2 

Конвенції, зокрема, fideocomiso, відомий Латино-Американським країнам; 

                                                             
127 Дождев Д. В. Международная модель траста и унитарная концепция права собственности. 
http://www.msses.ru/win/faculty/law/dozdev-int-model-trust.rtf (дата звернення: 19.01.2018). 
128 Graziadei M. Recognition of Common Law Trusts. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law. 
Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. Р. 49. 
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квебекському трасту, трастам, створеним згідно із Законом Ізраїлю про трасти; 

вакфу, створеному ісламськими законами, тощо, не кажучи вже про інститути 

у Франції та Люксембурзі та інститути, які Іспанія може вирішити запровадити129. 

Ще одним із досить відомих є визначення трасту, наведене у словнику Мозлі 

та Уайтлея, згідно з яким траст – це фідуціарне, тобто засноване на довірі, 

відношення, у силу якого одна особа – установник – передає своє майно 

у власність іншій особі – довірчому власнику – для управління в інтересах третьої 

особи – вигодонабувача або бенефіціара130. 

На відміну від інших визначень трасту через категорію правовідношення, 

в останньому визначенні привертає увагу те, що у ньому йдеться про 

правовідносини між трьома особами – установником, довірчим власником 

та бенефіціаром, а не між двома, як у всіх цитованих вище. Можна висловити 

припущення, що саме визначення, яке міститься у словнику Мозлі та Уайтлея, 

лягло в основу формування уявлення російських та українських юристів щодо 

правової природи трасту. Зазначене визначення активно цитувалося дослідниками, 

починаючи з початку 1990-х років, під час характеристики трасту. Крім того, 

такий підхід відповідав розумінню цього інституту з точки зору знаних 

компаративістів континентального права. Так, відомий компаративіст Р. Давід 

стверджував, що траст, за загальним правилом, будується за такою схемою: особа, 

яка засновує траст (settlor of the trust), зазначає, що деяким майном будуть 

управляти одна або декілька осіб (trustees) в інте-ресах однієї або кількох осіб – 

бенефіціарів (cestuis que trust)131. 

Проте аналіз підходів до визначення поняття трасту буде неповним, якщо 

не згадати положення так званих «Принципів, визначень і модельних правил 

європейського приватного права» (Principles, Definitions and Model Rules of 

European Private Law, далі – Принципи європейського приватного права, або 

                                                             
129 Там само. Р. 49. 
130 Цит. за: Безбах В. Доверительная собственность. Советская юстиция. 1992. №  5. С. 10. 
131 Давид Р. Жоффре-Спинози К.  Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В. 
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DCFR)132, окремий розділ яких присвячений трастам. 

Так, відповідно до ст. Х. – 1:201 DCFR траст – це правовідношення, у якому 

довірчий власник зобов’язаний управляти або розпоряджатися одним або більше 

активами (трастовим фондом) згідно з умовами, які регулюють 

це правовідношення (умовами трасту) в інтересах вигодонабувача або для 

досягнення суспільно корисних цілей. Правові наслідки трасту виникають 

відповідно до правил глави 10 (Відносини з третіми особами), згідно з якими 

трастовий фонд має розглядатися як комплекс майна, відокремлений від 

комплексу майна самого довірчого власника та інших комплексів майна, набутих 

довірчим власником, або тих, що перебувають в його управлінні (ст. Х. – 1:202). 

З наведеного можна зробити кілька важливих висновків: 

По-перше, DCFR визначають поняття трасту через категорію 

правовідношення між особами стосовно певного майна, а не як річ, особу чи 

корпорацію. З такої точки зору траст ближче до контракту133. 

По-друге, траст дозволяється створювати на користь вигодонабувачів або для 

досягнення суспільно корисних цілей, тобто, з одного боку, DCFR не передбачають 

створення трастів для досягнення приватних цілей, а з другого – вони не роблять 

наголос на тому, що такі цілі мають бути обов’язково благодійними (тобто це 

визначення охоплює не лише благодійні трасти у їх вузькому значенні, але й інші 

цільові трасти, які можуть і не бути благодійними). 

По-третє, це визначення трасту не перешкоджає оголошенню установником 

трасту себе самого довірчим власником. 

По-четверте, що є чи не найважливішим, наведене визначення трасту 

не передбачає «поділу» права власності (а точніше – повноважень) на те, що 

підпадає під дію загального права, і те, що регулюється правом справедливості. Як 
                                                             
132 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of 
Reference (DCFR). 2009. 648 p. URL: http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_ 
edition_en.pdf (дата звернення: 21.01.2018). 
133 The Future of European Property Law. Ed. by Sjef Erp van, A. Salomons, B. Akkermans. Munich: 
De Gruyter, 2012. Р. 23. 
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зазначають дослідники, це зроблено «не лише тому, що це було б неможливо 

у країнах цивільного права, у яких не існує права справедливості, але і в будь-

якому випадку це був би неточний опис трасту у загальному праві»134. До речі, 

наведений аргумент дав дослідникам можливість зробити висновок, що «у 

Модельних правилах європейського приватного права знайшло своє відображення 

визначення трасту, яке розкриває сутність цього інституту в його 

як континентальному, так і англо- американському розумінні. Разом з тим слід 

звернути увагу на той факт, що модель довірчої власності, запропонована 

європейськими законодавцями, відрізняється від її англо-американського аналогу. 

Незважаючи на те, що в обох випадках за допомогою цього інституту досягається 

одна й та сама мета, реалізація цієї мети забезпечується різними способами»135. 

Водночас науковці обґрунтовано критикують наведене визначення трасту, 

оскільки воно також містить серйозні недоліки136. Зокрема, у визначенні 

використано термін «майно» (assets), тоді як, на думку дослідників, варто було б 

оперувати терміном «права» (rights). Крім того, наведене визначення видається 

занадто широким, тому за певних обставин воно може охоплювати поруку або 

певні різновиди агентських відносин. 

Проте чи не найбільшим недоліком наведеного визначення є використання 

у DCFR визначення траст-фонду через категорію patrimony, яку можна перекласти 

як «майно», «комплекс майна», «власність», «право власності» тощо. Для юриста 

у країнах загального права це буде складно, оскільки категорії patrimony там 

немає, вона характерна для країн цивільного права. З такої точки зору, 

очевидно, поняття «траст», викладене у DCFR, більше орієнтоване на країни 

цивільного права, аніж на країни загального права. На думку дослідників, «це одна 

з причин того, чому DCFR-ський траст не буде привабливим для осіб, що є 

                                                             
134 Там само. Р. 23. 
135 Некіт К. Г. Принципи DCFR та сучасна концепція довірчої власності (трасту) в Україні. 
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резидентами юрисдикцій загального права Англії, Уельсу, Північної Ірландії 

та Республіки Ірландії. Використання таких понять, як patrimony, та інших 

термінів країн цивільного права… ускладнює або унеможливлює застосування 

у національних судах країн загального права»137. 

Існують також інші визначення трасту. До прикладу, французький 

науковець, спеціаліст з порівняльного правознавства П. Леполь (Lepaulle) визначає 

траст як юридичний інститут, що є незалежною від будь-яких суб’єктів права 

майновою масою, єдність якої визначається цільовим призначенням, що 

не суперечить чинному законодавству та публічному порядку138. Аналізуючи 

наведене визначення, Н. В. Соколова підкреслює, що «у своєму визначенні П’єр 

Леполь взагалі не приділяє уваги ані відносинам, що складаються у трасті між 

довірчим власником і бенефіціарами трасту, ані обсягу взаємних прав 

та обов’язків учасників правовідносин. Саму довірчу власність він, по суті, 

зводить до трастового майна та його сутнісних характеристик»139. 

Щодо підходів до визначення трасту у радянській, а пізніше у вітчизняній 

та російській правовій науці можна навести кілька прикладів. Зокрема, Р. 

Л. Наришкіна свого часу визначала траст як «таку форму власності, особливість 

якої полягає у тому, що одна особа є власником майна, відчуженого їй іншою 

особою для певних цілей, указаних… установником»140. Тобто дослідниця 

визначала траст не як зобов’язання вчинити певні дії і не як правовідносини, 

а як «форму власності». 

Ще у 1995 р. Р. А. Майданик здійснив одну із перших спроб на території 

СНД визначити поняття трасту. На його думку, «під правом довірчої власності 

слід розуміти сукупність майнових відносин довірчого характеру, що виникають 
                                                             
137 Див. The Future of European Property Law. Ed. by Sjef Erp van, A. Salomons, B. Akkermans. 
Munich: De Gruyter, 2012. 256 p. С. 24. 
138 Соколова Н. В. Доверительная собственность (траст) в континентальной Европе. М.: 
Инфотропик Медиа, 2012. С. 11. 
139 Там само. С. 12. 
140 Нарышкина Р. Л. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США: 
учебное пособие для студентов-юристов и экономистов. М., 1965. С. 3. 
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з підстав, передбачених законодавством, і реалізуються виключно в інтересах 

вигодонабувача(ів) трасту, за яким установник трасту передає довірчому власнику 

для формування траст-фонду майно, що належить установнику в силу права 

власності, з метою інвестиційного управління об’єктом трасту шляхом реалізації 

повноважень управління-відособлення у порядку та на умовах, визначених 

у декларації про трасти»141. 

Інші українські дослідники дещо по-іншому розуміють це поняття. Зокрема, 

С. О. Сліпченко розуміє під довірчою власністю «такі відносини, коли довірчий 

власник для досягнення поставленої перед ним номінальним власником цілі 

зобов’язаний добросовісно володіти та управляти переданим йому майном. 

У відносинах з усіма третіми особами довірчий власник виступає як власник»142. 

При цьому дослідник принципово наголошує, що у трасті «говорити про передачу 

майна у власність невірно і тому, що установник трасту передає не всі свої права 

на цю річ»143. 

Ю. В. Курпас вважає, що «довірчу власність (траст) можна охарактеризувати 

як юридичну конструкцію, створену в результаті явно вираженого чи implied 

наміру установника трасту встановити режим довірчої власності для визначеного 

ним майна, вказавши при цьому інших учасників відносин довірчої власності: 

особу, якій переходить майно (довірчого власника), та особу, на користь якої 

засновується траст (бенефіціанта), а також зазначивши умови, на яких 

створюється довірча власність, зокрема, строк її існування»144. Т. М. Стазілова 

пропонує визначати траст як «правовідносини, умовою (підставою) виникнення 

яких є передача майна управителю на користь установника управління або 

вигодонабувача для досягнення конкретно визначеної мети»145. 

                                                             
141 Майданик Р. А. Траст: собственность и управление капиталами (природа прав, рецепция 
в право Украины). Киев: Наук. думка, 1995. С. 55. 
142 Слипченко С. А. Право доверительной собственности. Харьков: Консум, 2000. С. 28. 
143 Там само. С. 25. 
144 Курпас Ю. В. Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2004. С. 34. 
145 Стазілова Т. М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2015. С. 12–13. 
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Отже, наведений (далеко не повний) перелік різноманітних визначень трасту 

лише підтверджує думку, висловлену на початку цього пункту роботи про те, що 

поняття трасту досі залишається невизначеним унаслідок його багатогранності 

та глибини. 

Якщо ж намагатися сформулювати власне визначення трасту, то на нашу 

думку, траст – це довірчі правовідносини, що виникають між установником, 

довірчим власником і бенефіціаром унаслідок передачі установником майна 

у власність довірчому власнику для управління ним в інтересах наперед визначених 

осіб (бенефіціаріїв) та/або для досягнення суспільно корисної мети на засадах 

добросовісності, розумності, чесності та розсудливості. 

Характерними ознаками трасту є такі (більш детально кожна з них буде 

розкрита далі у роботі): 

1. Траст – це правовідношення, а не просто зобов’язання однієї особи 

перед іншою. У такому правовідношенні обов’язок довірчого власника управляти 

майном на користь бенефіціара кореспондується з правом останнього вимагати від 

трасті належного виконання його обов’язків. 

2. Правовідносини трасту виникають між трьома особами – 

установником, довірчим власником і бенефіціаром – на противагу позиції, що такі 

відносини існують або між установником та довірчим власником при передачі 

майна у власність, або між довірчим власником і бенефіціаром при управлінні 

переданим майном. В останньому випадку, ми вважаємо, не можна відкидати 

установника, оскільки саме він є тією особою, яка «дає поштовх» виникненню 

довірчих відносин, саме її дії є тими юридичними фактами, з якими пов’язується 

виникнення трасту (якщо, звісно, йдеться про виражений або передбачуваний 

траст, а не про конструктивний траст). 

3. Правовідносини трасту складаються стосовно майна, яке передається 

від установника до довірчого власника у власність. Це принципова позиція – 

довірчий власник є єдиним законним власником трастового майна. 

4. Особливістю реалізації права власності на трастове майно довірчим 
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власником є дія в чужому інтересі – на користь бенефіціара. На відміну від 

«повноцінного» власника, межі повноважень довірчого власника визначені 

умовами трасту та законом. 

5. Права бенефіціара та довірчого власника у трасті є настільки 

специфічними, що це дозволяє відмежовувати траст від інших правових 

конструкцій і дає підстави стверджувати про існування різних за своєю правовою 

природою прав довірчого власника та бенефіціара. 

6. Це довірчі правовідносини, які передбачають обов’язок діяти 

на засадах добросовісності, розумності, чесності та розсудливості, тобто мають 

фідуціарний характер. 

Отже, можна дійти таких висновків: 

1. Траст – це довірчі правовідносини, що виникають між установником, 

довірчим власником і бенефіціаром унаслідок передачі установником майна 

у власність довірчому власнику для управління ним в інтересах наперед 

визначених осіб (бенефіціаріїв) та/або для досягнення суспільно корисної мети 

на засадах добросовісності, розумності, чесності та розсудливості. 

2. Основними ознаками трасту є довірчий характер і специфічні за своєю 

правовою природою права довірчого власника та бенефіціара на трастове майно. 

Переходячи до аналізу правової природи та особливостей довірчої 

власності, зацитуємо О. О. Красавчикова, який свого часу зазначив, що «категорія 

«юридичної природи» міцно увійшла у нашу термінологію»146, проте, на жаль, так 

і не була до кінця визначеною. Вона активно застосовується у науковій 

дореволюційній, радянській та сучасній літературі, а також у низці нормативних 

актів. Практично завжди застосування цього терміна вважається як щось зрозуміле 

й необхідне в рамках дослідження будь-якого правового явища. Проте, якщо взяти 

сферу застосування цієї категорії, можна дійти сумного висновку, що, незважаючи 

на активне використання терміна «правова природа», його суть, зміст 

                                                             
146 Красавчиков О. А. Юридические факты в гражданском праве. Категории науки гражданско-
го права. Избранные труды: в 2-х т. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 229. 
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та особливості застосування часто залишаються нерозкритими, тому критичні 

зауваження О. О. Красавчикова, висловлені більш аніж півстоліття тому, є 

актуальними і сьогодні. 

Якщо звернутися до теоретиків права, то заслуговують на увагу вислови С. 

С. Алексєєва, який визначає юридичну природу через юридичні характеристики 

правового явища, що дають змогу побачити його структуру, місце і роль серед 

інших правових явищ відповідно до його соціальної природи147. Подібне 

визначення дає І. В. Матвєєв, який зазначає, що звернення до терміна «правова 

природа» зумовлене необхідністю давати вичерпну характеристику того чи іншого 

юридичного факту, процесу, явища. При цьому І. В. Матвєєв виходить зі значення 

самого терміна «природа», під яким зазвичай розуміють сутність, основну 

властивість чого-небудь. Отже, на його думку, визначити правову природу означає 

визначити місце правового явища у системі права з виявленням його специфічних 

істотних ознак148. 

Загалом підтримуючи наведені підходи до розуміння поняття «правова 

природа», спробуємо у рамках пункту роботи через аналіз особливостей трасту 

визначити його роль і місце серед інших подібних правових явищ та інститутів. 

При цьому нагадаємо, що цей процес дещо відрізняється в юридичній науці країн 

загального та більш близького нам континентального права, оскільки юристи 

загального права часто уникають чітких визначень і категоричних формулювань 

та ще частіше намагаються описати суть досліджуваного явища у межах надання 

коментарів до конкретних справ. 

До прикладу, Ф. У. Мейтленд, пояснюючи своє занадто «широке 

визначення» трасту, про яке йшлося вище, просто перелічує основні його ознаки, 

які відокремлюють траст від інших схожих правових інститутів. Він зазначає, що: 

1. Довірчий власник зобов’язаний використовувати свої права у певний 

спосіб – на користь іншої особи або для досягнення певної цілі. При цьому особа 

                                                             
147 Алексеев С. С. Общие дозволения и запреты в советском праве. М.: Юрид. лит., 1989. 
С. 227. 
148 Матвеев И. В. Правовая природа недействительных сделок. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 5. 
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не стає довірчим власником у тому випадку, коли на неї покладається обов’язок 

не використовувати чиєсь право у певний спосіб. 

2. Боржник не є трасті для його кредиторів. Навіть якщо передача або 

уступка прав на майно була анульована через шахрайство проти кредиторів, 

боржник не виступатиме довірчим власником майна, оскільки жоден із кредиторів 

не може вказати на певну річ або певну сукупність речей і вимагати використання 

його у певний спосіб. Кредитори мають право лише на персональні позови. 

3. Траст має відрізнятися від передачі на відповідальне зберігання, хоча 

дуже часто ці правові інститути мають спільні ознаки. 

4. Виконавець або адміністратор заповіту не є довірчим власником 

стосовно спадкоємців, хоча за певних умов він може легко стати трасті, і часто 

бувають випадки, коли складно розрізнити, коли особа діяла як виконавець 

заповіту, а коли – вже як довірчий власник. 

5. На першому місці у предметі трасту мають бути не майнові права, 

не речово-правовий інтерес у землі, не право власності на товари, а це має бути 

лише персональне право, вигоди від контракту або борг149. 

З позиції юристів континентального права наведені вище характеристики 

трасту викладені досить сумбурно та несистемно. Проте кожна із наведених 

особливостей доповнюється розлогими коментарями з наведенням прикладів, які 

підтверджують або пояснюють коротко сформульовані тези (якщо такі є взагалі). 

Після ознайомлення з ними стає зрозуміло, про що, на думку конкретного автора, 

йдеться. Проте дослівно наводити у нашому дослідженні інші точки зору 

видається невиправданим, оскільки більшість із них виглядатиме так, як це було 

викладено вище. 

Водночас, вивчаючи праці юристів країн загального права, можна, зрештою, 

систематизувати їхні погляди та звести їх до певного знаменника. Так, більшість 

учених виділяють такі специфічні ознаки трасту, як довірчий характер, розподіл 

повноважень щодо майна між довірчим власником і бенефіціаром, дія у чужому 

                                                             
149 Maitland F. W. Equity: A Course of Lectures. Cambridge University Press, 2011. Р. 44–50. 
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інтересі. Окремі автори також роблять наголос на тому, що титул, який має довірчий 

власник стосовно переданого майна, є специфічною формою цільової власності, яка 

виникає зі специфічних підстав тощо. Багато дослідників також аналізують природу 

прав бенефіціара, тобто питання, чи має бенефіціар персональне або речове право 

у трастовому майні. 

Дійсно, усі наведені вище особливості тією чи іншою мірою притаманні 

для трасту, більше того, у попередньому пункті роботи ми давали перелік 

основних характерних рис трасту, проте найбільш визначальними з них, на наш 

погляд, є довірчий характер і специфічні за своєю природою права бенефіціара 

і довірчого власника на трастове майно. 

Почнемо з довірчого характеру трасту. Ми намагатимемося не цитувати 

юристів континентального права в частині їхнього розуміння поняття 

фідуціарності, оскільки, безумовно, вільно чи невільно, вони визначають 

це поняття крізь призму римського права, якому, як уже зазначалося, були також 

відомі довірчі інститути. Крім того, за останні роки це питання багато разів 

порушувалося у працях вітчизняних і російських юристів, тому певне уявлення 

вже сформувалося. 

У країнах загального права термін «довірчий» (fiduciary) досить абстрактний 

і невизначений. Досліджуючи питання фідуціарності, вчені часто цитують відоме 

визначення А. У. Скотта, який зазначав, що «фідуціарієм є особа, яка бере на себе 

обов’язок діяти в інтересах іншої особи»150. При цьому така особа має duty of loyalty, 

тобто обов’язок бути лояльною151 до іншої особи. Водночас, як підкреслюють 

дослідники, фідуціарний обов’язок діяти лояльно та добросовісно означає більше, аніж 

обов’язок фідуціарія діяти чесно та справедливо152. 

Більше того, у справі City Bank Farmers Trust Co. v Gannon (1943) суд 

                                                             
150 Scott A. W. The Fiduciary Principle. Cal. L. Rev. 1949. Vol. 37, No. 4. Р. 540. 
151 Англійський термін «loyalty» перекладається у даній роботі як лояльність. Проте 
це не зовсім точний переклад з огляду на практику, яка склалася у країнах англо-
американського права. Пояснення даного терміна дається по тексту. 
152 Penner J. E. The Law of Trusts. 4th ed. Oxford University Press, 2004. Р. 23. 
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наголосив, що «безроздільна лояльність є найвищим мірилом, що не обмежене 

рамками класифікованих правочинів… Правило розроблене для того, щоб знищити 

будь-які конфлікти лояльності, які можуть вкрастися у фідуціарні 

правовідносини»153. 

Традиційна доктрина пояснює обов’язок бути лояльним крізь призму двох 

правил – правило «доходу» («profit» rule) та правило «конфлікту» («conflict» 

rule)154. 

Ці правила, напевно, беруть свій початок від рішення у справі Bray v Ford 

(1896), у якому суддя лорд Херчел (Herschell) вказав, що фідуціарність – 

це «непорушне правило Суду Справедливості, що особа, яка має фідуціарний 

обов’язок, не має права отримувати доходи, якщо інше прямо не передбачено; 

вона не має права ставити себе в становище, у якому її інтереси 

конфліктуватимуть з обов’язком. На мою думку, це правило не випливає 

з принципів моральності. Я скоріше вважаю, що воно ґрунтується на людській 

природі, існує небезпека за таких обставин, що в особи, яка має фідуціарний 

обов’язок, інтерес переважатиме обов’язок, що порушуватиме права того, кого 

вона зобов’язана була захищати»155. 

У подальшому суди різних країн загального права неодноразово 

підтверджували, що саме обов’язок бути лояльним становить зміст фідуціарності. 

До прикладу, у справі Bayer v Beran (1944) суд зазначив, що «фідуціарій 

має два найважливіші обов’язки: відповідальність і лояльність… Фідуціарій 

повинен підпорядковувати свої власні приватні інтереси своєму обов’язку перед 

компанією у кожному випадку виникнення конфлікту…»156. 

                                                             
153 Cooter R.,   Freedman B. J. The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and Legal 
Consequences. New York University Law Review. 1991. Vol. 66. Р. 1074. 
154 McCamus J. D. The Evolving Role of Fiduciary Obligation. Meredith Lectures 1998–1999. The 
Continued Relevance of the Law of Obligations: Back to Basics. Montreal: Les Editions Yvon Blais, 
2000. Р. 198. 
155 Moffat G. Trusts Law: Text and Materials (Law in Context). 4th ed. Cambridge University Press, 
2005. Р. 801. 
156 Cooter R.,   Freedman B. J. The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and Legal 
Consequences. New York University Law Review. 1991. Vol. 66. Р. 1074.  
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Зазначений обов’язок покладається насамперед на довірчого власника 

стосовно майна, переданого у траст, і самих бенефіціарів. Проте поняття 

фідуціарності виходить далеко за межі трастового права. Так, починаючи з кінця 

XVIII – початку ХIХ ст., у судових справах поняття довіри фігурувало у різних 

значеннях і у випадках, коли майно передавалося у траст на користь іншої особи, 

і у випадках, коли особа покладалася на пораду експерта або професіонала 

з того чи іншого питання, і тоді, коли особа, яка могла впливати на прийняття 

рішення, вважалася другом або близькою людиною. У всіх таких випадках йшлося 

про впевненість (confidence) та довіру (trust) – навіть у тих випадках, коли 

відносини власне трасту і не виникали. Якщо ж особа зраджувала довіру, 

застосовувався загальний принцип, за яким суди справедливості мали забезпечити 

захист постраждалої особи. 

З часом поняття фідуціарності починає застосовуватися переважно щодо 

трастів, хоча на практиці воно й досі зустрічається у справах, пов’язаних 

із неправомірним впливом і конфіденційною інформацією. Крім того, довірчими 

вважаються відносини, які виникають між компанією та її директором, між 

принципалом та агентом, між партнерами, соліситором (правовий консультант) 

і клієнтом, працедавцем та працівником і навіть між батьками та дитиною. 

Канадські суди доповнили цей перелік відносинами між лікарем і пацієнтом. 

У деяких із цих відносин фідуціарний обов’язок покладається на одного 

з учасників відносин, в інших, зокрема у відносинах партнерства, фідуціарні 

обов’язки взаємні157. 

Г. Моффат називає вказані довірчі відносини «деякою мірою» 

фідуціарними правовідносинами (some extent fiduciary). Це означає те, що 

учасники цих відносин мають окремі потенційно фідуціарні обов’язки158. Суди 

                                                             
157 McCamus J. D. The Evolving Role of Fiduciary Obligation. Meredith Lectures 1998–1999. The 
Continued Relevance of the Law of Obligations: Back to Basics. Montreal: Les Editions Yvon Blais, 
2000. Р. 192–193. 
158 Moffat G. Trusts Law: Text and Materials (Law in Context). 4th ed. Cambridge University Press, 
2005. Р. 803. 
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визначають, чи є правовідношення фідуціарним, чи «деякою мірою» фідуціарним 

у кожному конкретному випадку, залежно від обставин справи. 

У зв’язку з цим найбільш доречним, на нашу думку, буде 

формулювання, що міститься у рішенні Верховного Суду Канади у справі LAC 

Minerals v International Corona Ltd (1989), у якій він визначив три різні випадки, 

коли може застосовуватися термін «фідуціарність»: а) у традиційних категоріях 

довірчих правовідносин; б) у випадках, коли специфічний довірчий обов’язок 

виникає з обставин справи; в) у випадках захисту порушення права, коли довірчі 

відносини є фікцією. При вирішенні питання, чи є правовідносини «довірчими», 

ми повинні бути впевнені у значенні, якому ми використовуємо слово, оскільки 

підґрунтя для його застосування може бути різним159. 

Отже, з наведеного дуже короткого екскурсу в теорію фідуціарного права 

стає очевидним, що ознака фідуціарності хоча і є характерною рисою трасту, але 

вона не є визначальною, оскільки в англо-американських країнах існує 

невичерпний перелік фідуціарних відносин, жодним чином не пов’язаних 

із трастом. Іншими словами, усі відносини трасту є фідуціарними, але не всі 

фідуціарні – трастовими. 

З наведеного виникає логічне запитання: «Які ж саме фідуціарні відносини є 

відносинами трасту?». В принципі, відповідь зрозуміла – такі відносини, коли особа 

на засадах довіри управляє переданим майном на користь іншої особи або для 

досягнення певних цілей. 

Таким чином, відносини трасту можна охарактеризувати як фідуціарні 

правовідносини, що виникають внаслідок передачі майна довірчому власнику 

у власність з метою управління ним на користь інших осіб або для досягнення 

певної мети. 

Наразі зупинимося на іншій специфічній характеристиці трасту, а саме – 

на правовій природі прав довірчого власника та бенефіціара на трастове 

майно. До речі, незважаючи на досить велику кількість наукових робіт, 
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присвячених трасту, в Росії та Україні, саме це питання зазвичай залишається поза 

їх увагою. Дослідники, як правило, обмежуються висловлюваннями на кшталт 

того, що довірчий власник зобов’язаний здійснювати управління майном 

на корить бенефіціара, а бенефіціар має право вимагати від трасті виконання його 

обов’язків – управління майном відповідно до умов документа про створення 

трасту та передачі йому доходів від такого управління. Зрозуміло, що така схема 

виглядає дещо спрощено, але загалом це не далеко від істини. 

Ще досить часто російські та українські юристи, досліджуючи природу 

прав суб’єктів трасту, базуються на теоретичних засадах цивільного права й 

намагаються визначати, речовими чи зобов’язальними є такі права, залишаючи 

поза увагою той факт, що системі класичного загального права невідомий такий 

поділ. Натомість англійські юристи розрізняють права речові та персональні, 

а також, права, що виникають із загального права (або базуються на законі), 

та права, що виникають із права справедливості. 

Якщо ж все-таки виходити з поділу прав на зобов’язальні та речові, то, 

як зазначає Р. Пірсі (R. Pearce), «юридична концепція трасту не охоплюється ані 

категорією зобов’язання (obligations), ані категорією речових прав (proprietary 

rights). Більше того, траст має деякі характеристики зобов’язання та деякі 

характеристики речових прав. У цьому сенсі він є гібридом і може бути визначений 

найкращим чином як sui generis – «речове зобов’язання» (proprietary obligation)»160. 

До схожих висновків ми дійшли й аналізуючи довірче управління з позицій 

вітчизняного права. Так, ми підтримали позицію тих дослідників (зокрема, Р. 

А. Майданика, І. С. Ковальова, Н. В. Фунтікової та ін.), які вважають, що 

правовідносини довірчого управління мають дуалістичну складну природу. 

У відносинах з довірителем і вигодонабувачем довірчий управитель виступає носієм 

зобов’язальних (відносних) прав на передане майно, а у відносинах із третіми 

особами – носієм речових (абсолютних) прав, тому відносини довірчого управління 

                                                             
160 Pearce R.,  Stevens J. The Law of Trusts and Equitable Obligations: 4th ed. Oxford University 
Press, 2006. Р. 111. 
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майном мають речово-зобов’язальний характер161. 

Проте повернімося до аналізу природи інтересу довірчого власника. Згідно 

з доктриною загального права, право (інтерес) довірчого власника у майні 

базується на законі (legal title) та є по суті речовим правом (res in rem). Протягом 

часу існування трасту довірчий власник у силу свого права та чітко відповідно 

до умов трасту повноважний утримувати майно та визначати, яким чином воно 

має використовуватися. Наприклад, саме він може вибирати, як інвестувати 

трастове майно. 

Трасті виступає перед третіми особами як єдиний власник, який має право 

вимагати від усіх інших осіб утриматися від посягання на майно, передане у траст. 

Якщо третя особа умисно або з необережності заподіє збитки майну або знищить 

його, саме довірчий власник повинен буде подавати позов про відшкодування 

збитків. Така позиція підтверджена низкою судових прецедентів, зокрема: Leigh 

and Sillivan Ltd v The Aliakmon Shipping Co Ltd (1986); MCC Proceeds Inc. v Lehman 

Brothers International (Europe) (1998)162. 

З цієї точки зору, конструкція res in rem, грубо кажучи, близька 

до конструкції речового права у країнах континентального права. 

У свою чергу, бенефіціар, з позиції загального права, не є власником майна, 

хоча йому належить право, а точніше, інтерес у трастовому майні за правом 

справедливості (equitable title)163. Право бенефіціара у майні (beneficiary’s interest) 

є персональним правом (res in personam). Бенефіціар, згідно з умовами трасту, 

уповноважений отримувати доходи від управління майном. Отже, якщо довірчий 

власник прийме рішення інвестувати трастове майно, він повинен зробити 

це таким чином, щоб бенефіціар (а не довірчий власник) отримав максимальну 

вигоду. У разі порушення довірчим власником своїх обов’язків бенефіціар має 

право подати позов особисто проти трасті. 

                                                             
161 Онищенко Г. В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом. Київ: Алерта, 2012. С. 28–29. 
162 Webb C., Akkouh T.  Trusts Law. Palgrave Macmillan, 2008. 433 p. (Palgrave Macmillan Law 
Masters). Р. 31. 
163 Правова природа прав бенефіціара буде детально розглянута в розділі ІІ. 
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Слід звернути увагу на одну деталь, яка залишається поза увагою 

вітчизняних дослідників. Як підкреслюють англійські юристи, поняття «право 

бенефіціара у майні» (beneficial interest, beneficial title) не є тотожним поняттю 

«права за правом справедливості» (equitable title). Точніше, не завжди є тотожним. 

Як зазначає Ч. Вебб (Ch. Webb), поняття «право» або «титул» бенефіціара 

(beneficial interest, beneficial title) означає «ексклюзивні права на доходи від 

переданого майна». Звичайно, коли йдеться про траст, такими правами наділений 

бенефіціар. У такому випадку ці права є правами за правом справедливості. І 

навпаки, за відсутності трасту, тобто тоді, коли особа безпосередньо отримує 

вигоди з майна, вона є власником майна за загальним правом (legal title). У такому 

випадку власник теж має бенефіціарні права на це майно (або інтерес у майні), 

проте він не має права на майно за правом справедливості. 

Отже, в англійському праві використовується термін «право бенефіціара 

за загальним правом» (legal beneficial title) для позначення «безпосереднього» 

права власності на противагу «голого» права за загальним правом (bare legal title), 

яким наділений трасті, коли майно передане у траст. Право за правом 

справедливості виникає лише після створення трасту і припиняється у момент 

припинення трасту164. 

Таким чином, як довірчий власник, так і бенефіціар одночасно наділені 

правами на трастове майно. Проте ці права можуть співіснувати паралельно, 

оскільки вони є різними за змістом. Кожне з цих прав породжує своєрідне право 

на майно та специфічне право на позов у разі порушення прав довірчого 

власника чи бенефіціара відповідно. Аналізуючи таку ситуацію, українські 

та російські науковці зазначають, що у трасті право власності на майно 

«розщеплюється» між двома особами. 

Нижче ми досліджуватимемо причини та передумови появи теорії 

«розщепленого» права власності, а також сучасні погляди юристів 

як цивільного, так і загального права на це питання. Висвітлення цієї проблеми 
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має принципове значення, оскільки саме «віра» у «розщеплення» права власності 

перешкоджає визнанню інституту трасту частиною країн, що належать 

до континентальної системи права, зокрема й Україною. 

Загалом, на нашу думку, формулювання «розщеплення» права власності є 

неточним і дещо викривляє сутність явища, хоча в російських та українських 

джерелах воно прижилося й не належить до дискусійних. Якщо звернутися 

до класичних праць з англійського права, то виявляється, що вони не оперують 

поняттям «розщеплення» права власності. Таке питання навіть не виникає, оскільки 

законний власник на трастове майно завжди один – це довірчий власник. 

Слід наголосити, що в англо-американському праві право власності 

становить єдиний інститут. Навіть якщо згадувати А. М. Оноре (A. M. Honorй), 

який виокремив 11 повноважень, що формують інститут власності у загальному 

праві165, то це не змінило її правової природи як чогось єдиного і неподільного. 

Аналогічно юристи континентальної правової системи звикли говорити про тріаду 

повноважень. При цьому країнам романо-германської правової сім’ї відомі 

випадки, коли повноваженнями з володіння, користування і розпорядження 

майном наділені різні особи. 

Відомий французький цивіліст–класик цивільного права Р. Саватьє 

ще у 30-х роках ХХ ст. як приклад «розщеплення» права власності на землю 

наводив право на розробку надр. За його словами, право на родовища належить 

державі на основі її права на експлуатацію надр. Власником земельної ділянки 

                                                             
165 У своїй відомій праці «Власність» А. М. Оноре виділяє 11 повноважень, що формують 
право власності, а саме: 1) право володіння, тобто виключно фізичного контролю над річчю; 
2) право користування; 3) право управління, тобто прийняття рішення, яким чином і ким річ 
може бути використана; 4) право на дохід, тобто на блага, що є результатом особистого 
користування річчю і дозволу іншим особам користуватися нею; 5) право на відчуження, 
споживання, марнотратство, зміну та знищення речі; 6) право на безпеку, тобто імунітет від 
експропріації; 7) право передавати річ; 8) відсутність строку або безстроковість власності; 
9) заборона шкідливого використання, тобто обов’язок запобігати використанню речі 
шкідливим для інших способом; 10) відповідальність у вигляді стягнення, тобто можливість 
відібрання речі в сплату боргу; 11) існування правил, що регулюють відновлення порушених 
прав власності (Honore A. M. Ownership. Oxford Essays in Jurisprudence: A Collaborative Work / 
Ed. by A. G. Guest. Oxford University Press, 1961. Р. 107–147). 
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залишається та особа, якій ця ділянка належить, вона має право на поверхню 

ділянки. Це дає їй підстави вимагати певної плати, так званої винагороди 

за розробку надр від тих, хто експлуатує нафтове родовище. Як правило, держава 

передає розробку компанії, яка на підставі договору отримує права на родовище. 

У цю компанію входять акціонери, які через компанію отримують доходи від 

розробки. Компанія може укладати довгострокові угоди з нафтоочищувальними 

підприємствами. Таким чином, на думку Р. Саватьє, «право власності – сукупність 

всіх прав, які можна мати стосовно майна, – може розщепитися тисячею 

різноманітних способів між багатьма особами, які мають окремі права»166. 

Можна навести й інші приклади, коли за наявності єдиного власника 

існують особи, які мають права, котрі дуже схожі з правом власності, що дозволяє 

умовно прирівнювати останніх до квазівласників. Це може бути у випадку 

довгострокової оренди. Так, власник на строк оренди втрачає два з трьох 

повноважень на майно – право володіння і користування, які переходять 

до орендаря. Більше того, якщо орендар з дозволу орендодавця передає майно 

у суборенду, то він також має право отримувати доходи з цього майна. Іншими 

словами, за таких обставин повноваження на майно «розщеплюється» між 

кількома особами. 

Таким чином, якщо підходити до поняття «розщеплення» саме 

як до розподілу прав або повноважень, які входять до права власності, 

то з наведеними прикладами можна погодитися. При цьому, очевидно, у 

наведених ситуаціях (як, зрештою, і в трасті) відбувається «розщеплення» 

повноважень, а не самого права власності. 

Отже, відмінність у підходах теоретиків загального і континентального 

права полягає у тому, яка кількість повноважень виділяється у праві власності 

та які можливі комбінації таких повноважень. Оскільки у загальному праві таких 

«виокремлених» повноважень власника більше, то і кількість їх комбінацій 

                                                             
166 Саватье Р. Теория обязательств: Юридический и экономический очерк. М.: Прогресс, 1972. 
С. 52–92. 
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у рамках тих чи інших правових конструкцій теж більша. Траст, по суті, є одним 

із варіантів такої комбінації. 

На нашу думку, термін «розщеплення» права власності був привнесений 

юристами континентального права, які намагалися пояснити явище, коли дві 

особи мають різні права за загальним правом і за правом справедливості. 

Спробуємо з’ясувати причини появи теорії «розщеплення» права власності. 

В англо-американській літературі та судовій практиці часто 

зазначається, що трасті є власником переданого майна за загальним правом 

(legal owner), а бенефіціар – власником за правом справедливості (equitable 

owner). Напевно, звідси у вітчизняних юристів сформувалося враження про 

«розщеплення» єдиного права власності на майно. Проте, якщо заглибитися 

у теорію права власності за загальним правом, стає очевидно, що зазначене 

розуміння є помилковим. На практиці це означало, що довірчий власник 

і бенефіціар мають різні права або, іншими словами, різні повноваження 

на майно (або різний інтерес). 

Ще на початку ХХ ст. класик англійського права Ф. У. Мейтленд 

підкреслював, що «право справедливості не каже, що бенефіціар був власником 

землі, воно каже, що трасті був власником землі, проте додає, що він був 

зобов’язаний тримати землю на користь бенефіціара. Тут немає конфлікту»167. 

У цьому контексті заслуговують на увагу аргументи, висловлені Б. МакФарлейном 

(B. McFarlane) та Г. Е. Смітом (H. E. Smith), які спростовують позицію, що 

бенефіціар і трасті одночасно є власниками майна168: 

Якби бенефіціар був «власником» за правом справедливості, а довірчий 

власник – «власником» за загальним правом, вони обоє мали б право позиватися 

проти третіх осіб у разі вчинення цивільного правопорушення або делікту (tort), 

вчиненого стосовно майна, переданого у траст. 

                                                             
167 Maitland F. W. Equity, also the Forms of Action at Common Law: two courses of lectures / Ed. by 
A. H. Chaytor and W. J. Whittaker. Cambridge University Press, 1910. Р. 17. 
168 McFarlane B., Stevens R. The Nature of Equitable Property. Journal of Equity. 2010. Vol. 4. P. 1–
28. 
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Якби бенефіціар був «власником» за правом справедливості, а довірчий 

власник – «власником» за загальним правом, тоді б правила міжнародного 

приватного права не мали б жодного сенсу. Зазначені правила передбачають, що 

суди не можуть вирішувати питання щодо титулу землі за кордоном, проте суди 

мають право вирішувати питання стосовно прав у трасті за правом справедливості. 

Мабуть, основна складність при визначенні бенефіціара власником трастового 

майна за правом справедливості полягає у тому, що у траст може бути передане 

як персональне право, так і майнове. Насправді більшість сучасних комерційних 

трастів складаються з персональних прав, зокрема це можуть бути гроші або борг 

перед банком. 

З цього випливає, що позиція про те, що права за правом справедливості 

мають ту саму природу, що і за загальним правом, має багато недоліків. Зокрема, 

очевидно, що помилковою є думка, що загальне право може пристосувати свої 

правила, щоб захищати законні права у той же спосіб, що і права за правом 

справедливості. Так само помилковою є думка, що такі права можуть розглядатися 

як права за загальним правом. 

Отже, з позиції юристів загального права, в трасті існує лише один власник, 

і ні про яке «розщеплення» права власності не йдеться. Більше того, як зазначає 

Дж. Петтон (G. Patton), «на жаль, використання термінів «право власності 

за загальним правом» і «право власності за правом справедливості» призвело 

до мішанини, оскільки створило уявлення, ніби трастове майно є об’єктом 

подвійного та конфліктуючого права власності»169. 

Схожої думки дотримується й відомий італійський компаративіст М. Лупоі, 

який зазначає, що «коріння неправильного розуміння цивілістів в уявному існуванні 

двох «реальних» речових прав (rights in rem), яке, тим не менше, побутує до цих пір. 

Напевно, буде корисно пояснити причини цього… «Право власності за правом 

справедливості» є проблематичним для деяких цивілістів, для них це означає, що 

                                                             
169 Patton R. G. The Nature of the Beneficiary’s Interest in a Trust. University of Miami Law Review. 
1950. P. 449. 
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право власності за законом на трастове майно існує поряд із правом власності 

за правом справедливості. Звідси причина неправильного розуміння, про яке 

я говорив вище, – два «реальні» речові права (rights in rem), жодне з яких невідоме 

цивільному праву. Ніколи не вгадаєш значення іноземних юридичних термінів, які 

кожен студент-компаративіст добре знає, проте, з іншого боку, чому юрист 

цивільного права має знати, що значення «право власності» у «праві власності 

за загальним правом» відрізняється від «права власності» за «правом 

справедливості»? Дійсно, вислів «право власності за правом справедливості» – 

це не більше ніж образний вислів, застосовуваний лордом Канцлером за відсутності 

специфічного вислову, який би означав права бенефіціара у ранніх трастах»170. 

Отже, можливо, теорія «розщеплення» з’явилася, щоб якимось чином 

теоретично і дуже спрощено пояснити ситуацію, яка має місце у трасті. Проте 

у цьому випадку таке спрощення призвело до викривлення розуміння суті трасту, 

оскільки, на наше переконання, «розщеплення» права власності на майно у трасті 

не відбувається. Більш точно і правильно говорити, що у трасті довірчий власник 

і бенефіціари володіють різними правами (або, якщо іншими словами, різними 

повноваженнями) на майно, передане у траст. Якщо сприйняти саме такий підхід, 

то видається, що юристам континентального права буде легше розуміти траст 

як такий, оскільки цивільному праву відомий розподіл повноважень щодо майна. 

У цьому контексті цікавою і слушною видається думка Л. Сміта, який 

зазначав, що «протягом ХХ століття компаративному дослідженню трастів 

не приділялася значна увага. Траст, що існував у загальному праві, часто 

описувався як такий, що характеризується поділом власності, що, як говорилося, 

незрозуміло для цивільного права власності. Така позиція могла підходити тим 

цивілістам, які хотіли б, щоб траст лишався іноземцем. Зі свого боку, юристи 

загального права стежили, щоб трастом, вартим цієї назви, був траст, який існує 

у загальному праві та який виник із взаємодії загального права та принципів права 

справедливості, що розвивалися судом лорда Канцлера. Нові школи загального 

                                                             
170 Lupoi M. Country Report: Italy. The Columbia Journal of European Law Online. 2012. P. 4–5. 
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права відродили зацікавленість до зобов’язального інтересу в ідеї трасту 

і наполягли на новому дослідженні його правової природи. З цієї точки зору, 

формулювання про розділення права власності – це не більше, аніж неточна 

метафора (imprecise metaphor)»171. 

Фраза «неточна метафора», на нашу думку, якнайкраще передає 

ситуацію, яка склалася при намаганні пояснити природу трасту, тому що юристи 

однієї правової системи намагалися пояснювати терміни та явища, які 

сформувалися в рамках іншої правової системи, виходячи із конкретних 

історичних реалій, перекладаючи їх зрозумілою для себе юридичною мовою, 

таким чином значно викривлюючи їхнє первісне значення. Водночас необхідно 

було використовувати основоположні принципи та методи компаративістики. Це, 

як уже зазначалося, призвело до викривленого розуміння сутності трасту 

та несприйняття протягом тривалого часу цілою низкою країн, зокрема 

і Україною. У більшості наукових праць вітчизняних юристів зазначається, що 

«розщеплення» права власності є основною (якщо не єдиною) причиною, через 

яку траст не може бути уведений у право України чи інших країн континентальної 

системи права, оскільки це нібито суперечить публічному порядку, а саме – 

основоположному принципу неподільності права власності. 

Наразі ми не цитуватимемо усіх вітчизняних і російських науковців з цього 

приводу. Наведемо лише кілька прикладів. Зокрема, російська дослідниця О. 

О. Новік займає категоричну позицію і стверджує, що «наше «континентальне» 

право власності носить характер абсолютного права; проявляти «цивілістичну 

лояльність» стосовно власника зобов’язане необмежене коло осіб, які повинні 

ставитися до належної власнику речі «як до чужої». Якщо ж декілька осіб, «кожна 

у своєму праві», почнуть ставитися до речі «як до своєї», то станеться змішування 

власницьких компетенцій, що може завести нашу цивілістичну систему у глухий 

кут, від якого не врятує навіть терміновий імпорт усіх разом судових прецедентів 

                                                             
171 Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. 
Р. 2. 
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судів Англії, як і судів США»172. 

К. Г. Некіт вважає, що «наслідком неможливості «розділення» власності 

в континентальному праві є неможливість «імплантації» у нього трасту в тому 

стані, у якому він існує в англо-американському праві. Тому в країнах 

континентальної правової системи інститут довірчої власності набуває 

специфічних рис. Так, у Франції й Румунії в таких випадках звертаються 

до інституту довірчої власності в іншому, «континентальному», її розумінні, коли 

«розщеплення» власності не відбувається і у відносинах довірчої власності 

фігурує лише один юридичний власник – довірчий, який використовує передане 

йому майно з певною метою, після досягнення якої право власності на це майно 

переходить до первинного (фактичного) власника – засновника»173. 

Проте, на нашу думку, це зовсім не так. Такого роду твердження є 

яскравим прикладом неправильного розуміння правової природи прав довірчого 

власника та бенефіціара, а також суті трасту, де єдиним законним власником 

майна є довірчий власник. 

Якщо проаналізувати положення законів про траст, які діють на даний 

момент у різних країнах, виявляється, що у них теж не йдеться про «розщеплення» 

права власності. Незважаючи на деякі, іноді навіть досить суттєві, відмінності між 

ними, усі вони передбачають перехід права власності на майно до довірчого 

власника та наявність певних прав у бенефіціара. Країни, які увели траст у своє 

право, не мають того середньовічного підґрунтя, що існувало в Англії та сприяло 

формуванню і розвитку трасту. Частині з цих країн навіть не знайомий поділ права 

на загальне право та право справедливості. Цей поділ частково втратив своє 

значення навіть в Англії. За таких обставин твердження, що, наприклад, в Японії 

довірчий власник є власником трастового майна за загальним правом, 

а бенефіціар – за правом справедливості, не відповідає дійсності та положенням 

                                                             
172 Новик А. А. Доверительное управление имуществом в гражданском законодательстве: его 
становление и развитие: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Ростов-на-Дону, 2001. C. 68–69. 
173 Некіт К. Г. Принципи DCFR та сучасна концепція довірчої власності (трасту) в Україні. 
Часопис цивілістики. 2015. Вип. 18. С. 173. 
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законодавства. Популярність трасту у світі якраз і полягає у тому, що трасті є 

єдиним законним власником, тоді як бенефіціар, маючи значні повноваження 

на майно, не є його власником за законом. 

Таким чином, можна дійти таких висновків: 

1. Серед характерних рис трасту, якими він відрізняється від інших 

правових конструкцій, найважливішими є довірчий характер і специфічна правова 

природа прав довірчого власника та бенефіціара на майно. 

2. Ознака фідуціарності хоча і є характерною рисою трасту, але вона не є 

визначальною, оскільки в країнах загального права існує невичерпний перелік 

фідуціарних відносин, не пов’язаних із трастом. Отже, усі відносини трасту є 

фідуціарними, але не всі фідуціарні – трастовими. 

3. У трасті право власності не «розщеплюється», оскільки довірчий 

власник є єдиним законним власником трастового майна, тоді як бенефіціар має 

лише право вимоги. «Розщеплення» права власності є не більш ніж невдалою 

метафорою, яка виникла через намагання юристів континентального права 

пояснити специфіку прав, що існують у загальному праві та праві 

справедливості. 

 

1.4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ТРАСТОВИХ ВІДНОСИН 

 

Серед міжнародно-правових актів, пов’язаних із регулюванням відносин 

довірчої власності, особливе місце посідає прийнята на XV сесії Гаазької 

конференції з міжнародного приватного права Конвенція про право, що 

застосовується до трастів та їх визнання (1985). Для цього дослідження 

важливими є не лише головні та найбільш дискусійні її положення, але 

і передумови її прийняття, які свідчать про глибину та складність 

правовідносин, що підпадають під дію Конвенції про трасти. 

В основу аналізу Конвенції про трасти покладена офіційна доповідь А. Е. 
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фон Овербека (Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention by A. E. von 

Overbeck)174 (далі – Доповідь), представлена під час підготовки та прийняття 

Гаазькою конференцією Конвенції про трасти175. 

Необхідність прийняття цієї Конвенції була зумовлена відсутністю 

інституту трасту, а також виникненням великої кількості проблем 

у міжнародному приватному праві при вирішенні спорів, пов’язаних із трастами. 

Як підкреслюється у Доповіді, «Конвенція мала стосуватися інституту трасту, 

який відомий в окремих країнах–учасницях Конференції, переважно країнах 

загального права, але який невідомий більшості учасників Конференції – країнам 

цивільного права. Цим вона суттєво відрізняється від інших Гаазьких конвенцій, 

які стосуються колізійних норм, конфлікту юрисдикцій або визнання 

та виконання судових рішень щодо інститутів…, які, без сумніву, регулюються 

різними правилами міжнародного приватного права у різних країнах, але які 

скрізь відомі … Ця Конвенція має особливу мету – побудувати міст між країнами 

загального та цивільного права»176. При цьому вона «не мала на меті запровадити 

концепцію трасту у національне право країн, які його не визнавали, скоріше вона 

мала встановити загальні колізійні норми та принципи при визначенні права, що 

підлягає застосуванню до трастів, як країнами, що визнають траст, так 

і країнами, що його не визнають177». 

Для участі у підготовці Конвенції були залучені представники Аргентини, 

Австралії, Австрії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Ізраїлю, 

Італії, Японії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, 

Великої Британії, США та Венесуели. Крім того, до роботи залучалися 

                                                             
174 Альфред Е. фон Овербек (Alfred E. von Overbeck) – офіційний доповідач на Гаазькій 
конференції з міжнародного приватного права, присвяченій розробці та прийняттю Конвенції 
про трасти, який підготував Пояснювальну доповідь щодо проекту Конвенції. Ця доповідь є 
офіційним документом Гаазької конференції. 
175 Див. Overbeck A. E. von. Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention HCCH 
Publications. P. 370–415. URL: https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=2949. 
176 Там само. P. 372.  
177 Hayton D. The Hague Convention on the Law Applicable to the Trust and on Their Recognition. 
The International and Comparative Law Quartely. 1987. Vol. 36, No 2. Р. 260. 
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спостерігачі від Міжнародного інституту уніфікації приватного права 

(International Institute for the Unification of Private Law), Банк міжнародних 

розрахунків (Bank for International Settlements), Секретаріат співдружності 

(Commonwealth Secretariat) та Міжнародне об’єднання латинських нотаріусів 

(International Union of Latin Notaries). 

У 1984 р. на ХV сесії Конференції до згаданих країн-учасниць долучилися 

також Бельгія, Кіпр, Чехословаччина, Єгипет, Фінляндія, Норвегія, Польща, 

Суринам, Туреччина, Уругвай, Югославія, а Панама надіслала спостерігача. 

Також до спостерігачів, окрім названих вище, долучився Міжнародний офіс 

з реєстрації землі та нагляду (International Office for Land Registration and 

Surveys). 

Ми не випадково настільки детально зупиняємося на представництві країн, 

які брали участь в розробці Конвенції про трасти. Це потрібно для того, щоб 

підкреслити глибину обговорення проблеми визнання трасту у світі в рамках 

країн, які належать до абсолютно різних правових систем. І навіть ті країни, які 

у подальшому не ратифікували Конвенцію, все одно зробили неоціненний внесок 

у її розробку, доповівши про специфіку функціонування власних довірчих 

конструкцій, а також про проблеми, з якими стикаються їхні суди під час розгляду 

справ, пов’язаних із трастами. Звичайно, Конвенція не вирішила всі виявлені 

проблеми, проте дозволила максимально врахувати протилежні побажання 

та інтереси усіх учасників Конференції. 

Усі країни–учасниці Конференції можна поділити на дві великі групи. 

До першої групи належать ті країни, у яких існують трасти або їх аналоги, 

а до другої – ті країни, у яких вони відсутні. Для першої групи принциповим 

питанням було визнання трастів, створених за їхнім законодавством, країнами, 

у яких відсутній цей інститут. Більше того, навіть у відносинах між країнами 

загального права колізійні норми Конвенції стали корисними, оскільки їхні 

національні системи міжнародного приватного права у цій сфері відрізнялися. 

Якщо ж говорити про країни другої групи, то вони остерігалися, що внаслідок 
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визнання інституту трасту необхідно буде докорінно переглядати принципи 

судочинства, а також основи приватного права, у тому числі засади права 

власності, що існують у них. При цьому слід наголосити, що під час 

обговорення положень Конвенції питання уведення інституту трасту у країни 

цивільного права не виникало. Обговорювалася лише можливість їх визнання 

у судовому порядку. 

Як підкреслює Д. Хейтон – представник Великої Британії на Гаазькій 

конференції, «Конвенція не вводить концепцію англо-американського трасту 

у національне право країн, у яких такої концепції не існує («нетрастові 

країни»). Не виникає питання, що такі країни повинні ввести нову концепцію 

права власності, таку як інтерес за правом справедливості, у своє національне 

право та повинні визнавати, що бенефіціар у трасті має у майні майновий 

інтерес за правом справедливості, що дозволяє йому вимагати таке майно або 

його еквівалент від усіх, окрім особи, яка добросовісно набула прав на трастове 

майно (bona fidae purchaser)… Гаазька конвенція дозволяє нетрастовим 

країнам, як і трастовим, визнавати трасти як відмежовані фонди, як предмет 

міжнародного приватного права (за умови значних гарантій). Вона запроваджує 

правила міжнародного приватного права, що застосовуються у загальному 

праві до трастів, і далі продовжує прагматично наголошувати на наслідках 

визнання трастів, створених відповідно до права, що підлягає застосуванню»178. 

Є ще один нюанс, на який слід звернути увагу. Конвенція не стосується 

національних трастів країн, де існують трасти. Водночас, як буде показано далі, 

окремі країни, зокрема Італія та Швейцарія, користуючись положеннями ст. 6 

Конвенції, визнали можливість створення національних трастів на підставі норм 

самої Конвенції, не вводячи траст у власне право. 

Конвенція за структурою поділена на преамбулу та п’ять розділів. 

Зупинимося більш детально на її основних положеннях. 

Перший розділ присвячено сфері дії Конвенції та встановлено, що вона 

                                                             
178 The International Trust. 3rd ed. / D. Hayton (Ed.). Jordan Publishing Limited, 2011. Р. 163. 
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визначає право, яке застосовується до трастів і регулює їх визнання. Конвенція 

застосовується лише до трастів, заснованих добровільно та засвідчених 

у письмовій формі (ст. ст. 1, 3). Конвенція не застосовується до попередніх 

питань, що стосуються дійсності заповітів або інших правочинів, на підставі яких 

майно переходить до довірчого власника, і не застосовується у випадку, якщо 

право, закріплене у розділі ІІ, не передбачає трастів або категорій, пов’язаних 

із трастами (ст. ст. 4, 5). 

Отже, з наведеного випливають кілька важливих висновків: 

1. Конвенція не обмежує свою дію лише щодо трастів, які були створені 

у країнах, що ратифікували Конвенцію, проте застосовується до усіх трастів 

безвідносно до дати їх створення (за винятком тих країн, що зробили відповідне 

застереження згідно з § 2 ст. 22 Конвенції). 

2. Конвенція застосовується виключно до трастів, заснованих добровільно 

та засвідчених у письмовій формі (навіть якщо це просте письмове підтвердження 

довірчим власником усно покладених на нього обов’язків179). Це означає, що вона 

не підлягає застосуванню до трастів, створених усно, конструктивних трастів, 

законних трастів, а також трастів, створених на підставі судового рішення 

(за винятком тих країн, що зробили відповідне застереження згідно з § 1 ст. 20 

Конвенції180). Щодо результативних трастів, то за певних умов вони можуть 

                                                             
179 Д. Хейтон наводить такий приклад письмового підтвердження довірчим власником своїх 
обов’язків: «Особа А передає майно, яке знаходиться в Англії, на користь особи Б за відсутності 
письмового документа про створення трасту. Після такої передачі особа Б продає майно та стає 
резидентом, наприклад, Кіпру, де вона інвестує вилучені від продажу майна кошти. Особа 
А звертається із листом до особи Б з такими словами: «Звичайно, що ти продав передане тобі 
в Англії майно та інвестував вилучені кошти для мене. Таким чином, ти є держателем 
інвестованих коштів на Кіпрі на мою користь». У випадку, якщо особа Б заперечуватиме той 
факт, що вона є довірчим власником переданого майна, особа А звернеться до суду. При цьому 
суд Кіпру встановить, що «засвідчені у письмовій формі» трасти «достатньо» засвідчені, тобто 
такі, коли відсутні підстави для спору» (Recognition of Trusts Act 1987 (Overseas Territories) 
Order 1989. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/14/contents (дата звернення: 
06.02.2018)). 
180 Прикладом застосування даної норми є положення закону Англії про визнання трастів від 
16.04.1989, який вказує, що Конвенція про трасти застосовуються до будь-яких трастів, незалежно 
від того, ким або яким чином вони були створені після 01.08.1989. Єдиною вимогою є 
відповідність праву Англії Recognition of Trusts Act 1987 (Overseas Territories) Order 1989. URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/14/contents (дата звернення: 06.02.2018)). Крім того, 
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підпадати під дію Конвенції, зокрема, коли довірчий власник добровільно 

письмово підтвердить, що він утримує у результативному трасті на користь 

бенефіціара певне майно. Якщо ж він добровільно цього не зробить, Конвенція 

не зможе бути застосована до таких правовідносин. 

3. Конвенція не застосовується при визначенні дійсності заповіту, 

договору, акта створення трасту (документа про створення трасту), законності 

акта передачі майна, а також правосуб’єктності установника та довірчого 

власника, тобто до усіх попередніх питань, безпосередньо не пов’язаних із самим 

трастом. 

4. Конвенція не застосовується, якщо її колізійні норми відсилають 

до права країни, у якій немає трастів або певної категорії трасту, який намагався 

створити установник (проте у такому випадку існує ймовірність, що Конвенція 

все-таки буде застосовуватися до такого трасту на підставі ст. 7 Конвенції, яка 

визначає право, що найбільш тісно пов’язане із трастом). 

У першому розділі Конвенції також дається визначення поняття 

та особливостей трасту. Так, відповідно до ст. 2 Конвенції траст означає 

правовідносини, створені inter vivos (за життя) або посмертно особою, 

установником, коли майно було передано під контроль довірчого власника 

на користь бенефіціара або для встановленої мети. 

Відповідно до положень Конвенції траст має такі особливості: 

1. Майно становить відокремлений капітал і не є частиною власності 

довірчого власника. 

2. Право на майно трасту належить довірчому власнику чи іншій особі, що 

виступає від імені довірчого власника. 

3. Довірчий власник має право та обов’язок, щодо якого він несе 

відповідальність, управляти, використовувати та розпоряджатися майном 

відповідно до умов трасту та покладених на нього законом спеціальних обов’язків. 

                                                                                                                                                                                                                 
відповідне застереження зробила і Швейцарія (Graziadei M. Recognition of Common Law Trusts. Re-
imagining the Trust: Trusts in Civil Law / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. Р. 37). 
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Варто наголосити, що під час роботи над Конвенцією кілька делегатів 

взагалі були проти ідеї давати визначення трасту з огляду на велику кількість його 

різновидів і різноманітних визначень, запропонованих представниками країн 

загального права. Крім того, це відповідало усталеній практиці Гаазької 

конференції уникати визначень, виходячи із старовинного правила, що «у праві 

найбезпечнішим шляхом є уникнення будь-якої спроби визначити поняття 

того, що має регулюватися, omnis definitio in jure periculosa est181»182. 

Як зазначає А. Е. фон Овербек, «це положення може виглядати 

як визначення трасту. Насправді ст. 2 просто намагається визначити 

характеристики, які мають бути в інституту – чи це траст з країни загального 

права, чи аналогічний інститут з іншої країни – для того, щоб потрапити у сферу 

дії Конвенції»183. Це визначення у літературі дістало назву «безформний траст»184 

(shapeless trust) за назвою роботи М. Лупоі «Безформний траст, траст 

та управління компанією»185. Дійсно, багато дослідників звертає увагу на те, що 

формулювання терміна «траст» не передбачає передачі титулу довірчому 

власнику: головне – передати їх «під контроль трасті». Як підкреслює П. Паніко 

(P. Panico), «з одного боку, це дозволяє низці контрактних зобов’язань в інтересах 

третіх осіб підпадати під визначення «трасту» та, відповідно, визнаватися 

у країнах, які ратифікували Конвенцію. З другого боку, трасти із запасними 

повноваженнями можуть бути не визнані, якщо установник збереже за собою 

настільки міцне володіння трастовим майном, що не можна буде сказати, що воно 

                                                             
181 Omnis definitio in jure periculosa est (лат.) – кожне визначення в законі небезпечне. 
182 Graziadei M. Recognition of Common Law Trusts. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law / 
Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. Р. 46. 
183 Overbeck A. E. von. Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention / Alfred E. von 
Overbeck. HCCH Publications. Р. 378. 
184 У російській літературі зустрічається образний переклад shapeless trust як «беззубого 
трасту», щоб відзначити специфіку «конструкції, не відомої англо-американському загальному 
праву, яка є трастом лише за назвою» (див.: Дождев Д. В. Международная модель траста и уни-
тарная концепция права собственности. C. 15. URL: http://www.msses.ru/win/faculty/ 
law/dozdev-int-model-trust.rtf (дата звернення: 19.01.2018)). 
185 Panico P. International Trust Laws. Oxford University Press, 2010. Р. 74. 
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передане «під контроль» довірчого власника»186. 

Аналізуючи різні підходи до визначення поняття трасту, ми вже 

наголошували на специфічному формулюванні щодо передачі майна «під 

контроль довірчого власника». Проте саме таке формулювання дозволяє включити 

у сферу дії Конвенції окрім трасту, що існує у загальному праві, інші 

трастоподібні конструкції за умови, що вони відповідають критеріям, визначеним 

у ч. 2 ст. 2 Конвенції. Зокрема, під час обговорення принципової ідеї Конвенції 

щодо поширення її дії на трастоподібні конструкції брали до уваги позицію 

представників країн цивільного права або змішаних юрисдикцій, які також хотіли, 

щоб їхні інститути були враховані. 

Слід звернути увагу на те, що траст визначається через категорію 

правовідносин (legal relationships), хоча спочатку Спеціальна комісія з підготовки 

Конвенції застосовувала термін «фідуціарні правовідносини» (fiduciary 

relationships) з огляду на фідуціарні обов’язки довірчого власника, які 

покладаються на нього в англійському та американському праві. Проте частина 

експертів з країн цивільного права заперечили використання терміна 

«фідуціарний» через відсутність його у французькому праві187. Ще одна річ, на яку 

звертали увагу під час визначення поняття трасту, – використання терміна 

«правовідносини» у множині. Як підкреслює Альфред Е. фон Овербек, «хоча 

довірчі правовідносини виникають між трасті та бенефіціаром, використання 

однини могло призвести до неправильного розуміння комплексності 

правовідносин, що виникають у трасті»188. 

Окремо потрібно звернути увагу на § 3 ст. 2 Конвенції, відповідно до якого 

збереження за установником певних прав і повноважень, а також той факт, що 

довірчий власник сам може мати права бенефіціарія, не обов’язково суперечить 

існуванню трасту. Перша половина речення є цілком зрозумілою, оскільки 

                                                             
186 Там само. Р. 74–75. 
187 Див. Overbeck A. E. von. Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention. HCCH 
Publications. Р. 379. 
188 Там само. Р. 379. 



 

126 

 

документ про створення трасту може містити положення про те, що установник 

залишає за собою певні права стосовно переданого майна. Більше того, існує 

окрема група відкличних трастів, особливістю яких є те, що установник має право 

змінювати умови трасту або припиняти його дію. Що ж до другої частини, то вона 

є дещо новою у порівнянні з класичним англійським трастом, який концептуально 

не допускає поєднання в одній особі довірчого власника та бенефіціара. 

Другий розділ Конвенції присвячено праву, що підлягає застосуванню. 

В основу Конвенції покладено принцип автономії волі. 

Згідно зі ст. 6 траст регулюється правом, яке було обране установником. При 

цьому подільний аспект трасту, особливо питання управління, може регулюватися 

іншим правом (ст. 9). Вибір повинен бути явно виражений або випливати з умов 

документа, що створює або письмово засвідчує траст, і тлумачиться, 

за необхідності, відповідно до обставин справи. Право, що застосовується 

до дійсності трасту, визначає можливість заміни іншим правом цього права чи 

права, що регулює окремий аспект трасту (ст. 10). При цьому у ст. 17 

наголошується, що у Конвенції термін «право» означає норми чинного 

законодавства держави, окрім колізійних норм, тобто застосування renvoi або 

зворотної відсилки виключається. 

Отже, при створенні трасту установник має право обрати право, яке 

регулюватиме або всі, або окремі аспекти трасту. У міжнародному приватному 

праві це явище дістало назву dйpeзage, тобто можливість підпорядкування 

окремих питань різним правовим правопорядкам. До прикладу, дійсність, 

створення та управління трастовим майном, що розміщене в різних юрисдикціях, 

може регулюватися різним правом. У такому випадку вибір права щодо кожного 

аспекту трасту має бути особливо чітко визначений. 

Стаття 6 Конвенції, яка запровадила автономію волі, відіграла особливу роль 

у розповсюдженні інституту трасту. Зокрема, Італія на підставі ст. 6 визнала 

можливість створення національних трастів відповідно до іноземного права без 

уведення інституту трасту у власне законодавство (про це більш детально 
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йтиметься у розділі ІV). Як зазначив М. Граціадеі, «після набуття чинності 

Конвенцією італійці не чекали законодавчої реформи, аби скористатися 

можливістю, наданою Конвенцією, щоб створювати трасти стосовно майна, 

розміщеного в Італії, на користь італійських бенефіціарів або з метою досягнення 

цілей в Італії; вони створили трасти згідно з іноземним правом, обраним відповідно 

до ст. 6 Конвенції»189. Це яскравий приклад можливості повноцінного 

використання трастів, як міжнародних, так і національних, без внесення змін 

до приватного права країни, якій інститут трасту невідомий. 

Відповідно до ст. 7 Конвенції у випадку, якщо не було обрано право, що 

застосовується, то управління трастом здійснюється відповідно до права, з яким 

траст найбільш тісно пов’язаний. Встановлюючи право, з яким траст найбільш 

тісно пов’язаний, потрібно посилатись, зокрема, на: місце управління трастом, 

визначене установником; місцезнаходження майна трасту; місце проживання або 

місце здійснення комерційної діяльності довірчого власника; цілі трасту та місця, 

де вони будуть досягнуті. 

Стаття 7 може застосовуватися у двох випадках: якщо установник або 

не скористався своїм правом на автономію волі, або коли вибір права було 

визнано недійсним через відсутність в обраному праві трастів або категорії трасту, 

який хотів створити установник. До речі, за словами А. Е. фон Овербека, 

об’єктивні критерії найбільш тісного зв’язку з трастом, визначені ст. 7, розміщені 

у послідовності їхньої важливості, тобто між ними існує певна «неявна ієрархія» 

(implicit hierarchy)190. Це означає, що кожен наступний критерій має 

застосовуватися тоді, коли немає підстав для застосування попереднього. Хоча 

при розгляді справи суддя має право одночасно брати до уваги усі критерії. Крім 

того, суд може враховувати й інші критерії, не визначені Конвенцією, зокрема, 

доміциль або місце проживання установника (особливо заповідача у спадкових 
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справах), бенефіціарів, місце проживання подружжя тощо. Як зазначає Д. Хейтон, 

«юристи та судді у трастових країнах продовжуватимуть досліджувати всі 

фактори, які традиційно вважаються релевантними для певних видів трастів… 

Юристи та судді у нетрастових країнах скоріше віднесуть питання внутрішніх 

відносин трасті / бенефіціара (на противагу зовнішнім відносинам трасті та третіх 

осіб) до юрисдикції суду трастової країни, право якої вірогідно регулює такі 

внутрішні відносини»191. 

Стаття 8 Конвенції передбачає, що право, визначене згідно зі статтями 6 і 7, 

регулює дійсність трасту, його створення, майно та порядок управління трастом. 

Крім того, у § 2 ст. 8 уточнюється, що саме регулюється правом, що підлягає 

застосуванню. Цей перелік є досить деталізованим, проте невичерпним. Більшість 

аспектів трасту, що регулюються обраним правом, є зрозумілими, проте ми б 

хотіли звернути увагу на один із них. Зокрема, на «здатність діяти в якості 

довірчого власника». Це формулювання було доповнене на прохання 

представників канадської делегації, які наголошували, що у різних країнах 

загальна правосуб’єктність і здатність виступати довірчим власником можуть 

не збігатися, оскільки «право, що підлягає застосуванню, може вимагати старшого 

віку для довірчого власника, ніж загальний вік для більшості, щоб довірчий 

власник не був оголошений банкрутом, або навіть передбачати, що компанії або 

корпорації з обмеженою відповідальністю були уповноважені законом»192. 

Розділ третій Конвенції присвячено визнанню трастів. Відповідно 

до ст. 11 трастом визнається той траст, який створений відповідно до права, 

визначеного попереднім розділом. Таке визнання передбачає, як мінімум: що 

довірча власність становить відокремлений капітал; що довірчий власник може 

бути позивачем та відповідачем у своїй якості довірчого власника і що він може 

виступати або діяти у своїй якості довірчого власника перед нотаріусом або будь-

якою особою, яка діє офіційно. Отже, це положення визначає принципові ознаки 
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трасту, серед яких центральне місце посідає відокремленість трастового майна від 

майна довірчого власника. 

Параграф 3 ст. 11 визначає додаткові наслідки визнання трасту, які можуть 

випливати з права, що підлягає застосуванню, зокрема: що особисті кредитори 

довірчого власника не мають ніяких регресних вимог щодо майна трасту; що 

майно трасту не становить ані частини майна довірчого власника при визнанні 

його неплатоспроможним або банкрутом, ані частини спільної власності 

подружжя довірчого власника, ані частини майна довірчого власника після його 

смерті. 

Ще одним наслідком визнання трасту, на якому слід зупинитися окремо, є 

випадок, коли довірчий власник всупереч умовам трасту змішав майно трасту 

зі своїм майном або здійснив відчуження майна трасту. Зазначене положення 

випливає із концепції, що існує в загальному праві для захисту прав бенефіціара 

від порушень з боку трасті. У такому випадку Конвенція передбачає можливість 

витребування трастового майна. При цьому Конвенція визначає, що права 

та обов’язки будь-якої третьої сторони держателя майна регулюються правом, 

визначеним колізійними нормами за місцезнаходженням суду. Отже, за таких 

обставин застосуванню підлягає не право, яким регулюватиметься траст, 

а право, що буде визначене згідно з колізійними нормами країни суду. 

У разі вирішення справи, пов’язаної із трастами, суд має 

застосовувати ст. 11 Конвенції безвідносно до власних колізійних норм і правил. 

Отже, як підкреслив М. Граціадеі, «міжнародне зобов’язання договірної країни 

«визнавати» траст відповідно до правил Конвенції передбачає, що ці 

правовідносини, які кваліфікуються як траст згідно зі ст. 2 Конвенції, мають 

наслідки для суду, якщо інше не передбачено Конвенцією. Більше того, такі 

відносини потрібно визнавати, не вдаючись до їх різних або альтернативних 

характеристик, як зазначено у ст. 11 Конвенції: «траст, створений відповідно 
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до права, [що підлягає застосуванню], має визнаватися як траст»193. Щоб пояснити 

зазначені положення, Д. Хейтон наводить такий приклад: «якщо правом, що 

підлягає застосуванню, є право трастової країни Х, суди країни Y, якій невідомий 

інститут трасту, але яка ратифікувала Конвенцію, зобов’язані визнавати 

характеристики трасту у країні Х без необхідності прямого визнання положень 

Конвенції»194. 

Наразі важливо зупинитися на одному з принципових положень Конвенції –

 ст. 13, відповідно до якої жодна держава не зобов’язана визнавати траст, істотні 

складові якого, окрім вибору права, що застосовується, місця управління 

та звичайного місця проживання і діяльності довірчого власника, більш тісно 

пов’язані з державами, які не мають інституту трасту або категорій, пов’язаних 

із трастами. Такими істотними обставинами можуть бути, зокрема, постійне місце 

проживання або національність осіб, пов’язаних із трастом, або місцезнаходження 

майна. 

Таке положення визначає підстави для невизнання трасту. Це своєрідна 

можливість уникнення визнання трасту країнами, у яких цього інституту немає. 

Так, суддя країни, у якій немає трастів, може відмовити у визнанні трасту, якщо 

він вважатиме, що справа є внутрішньою для його країни. 

Четвертий розділ Конвенції присвячено загальним питанням, серед яких 

зроблено наголос на тому, що: Конвенція не перешкоджає застосуванню 

імперативних колізійних норм країни суду (ст. 15); поняття «право» включає лише 

матеріальні норми країни, тобто зворотна відсилка не допускається (ст. 17); 

Конвенція може не застосовуватися у разі порушення публічного порядку («ordre 

public») (ст. 18); країни мають право не застосовувати Конвенцію до трастів, 

створених до дати набрання чинності Конвенції для цієї держави (ст. 22). 

Згідно зі ст. 15 Конвенція не перешкоджає застосуванню імперативних положень 

                                                             
193 Graziadei M. Recognition of Common Law Trusts. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law / 
Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. Р. 36. 
194 The International Trust. 3rd ed. / D. Hayton (Ed.). Jordan Publishing Limited, 2011. Р. 171. 
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закону, що передбачені колізійними нормами країни суду. Такі норми стосуються, 

зокрема, захисту неповнолітніх і недієздатних сторін; особистих та майнових наслідків 

взяття шлюбу; права на спадкування за заповітом або без заповіту, особливо 

невідчужуваних часток подружжя та родичів; передачі права власності та заставні 

права на майно; захисту кредиторів у справах про неплатоспроможність; захисту, 

в інших відношеннях, третіх сторін, які діють добросовісно. 

Окремо слід зупинитися на ст. 21, відповідно до якої будь-яка договірна 

держава може залишити за собою право застосовувати положення розділу ІІІ лише 

до трастів, дійсність яких регулюється правом договірної держави. Як зазначає А. 

Е. фон Овербек, «визначальним критерієм згідно зі ст. 21 є право, що регулює 

дійсність трасту. Якщо це право договірної держави, траст повинен бути 

визнаний, навіть якщо його окремі аспекти, наприклад управління, регулюються 

правом недоговірної країни»195. 

Відповідно до ст. 23 з метою визначення права, що застосовується 

відповідно до Конвенції, у випадках, коли держава об’єднує кілька територіальних 

одиниць, кожна з яких має власні правові норми стосовно трастів, будь-яке 

посилання на законодавство цієї держави тлумачиться як посилання на чинне 

законодавство відповідної територіальної одиниці. До прикладу, Канада 

ратифікувала Конвенцію у 8 з 10 провінцій (у провінції Онтаріо та Квебек 

Конвенція не діє), а «під парасолькою» Великої Британії Конвенція діє у 13 з 14 

Британських заморських територій196. 

У багатоюрисдикційних країнах колізійні норми, що містяться у Конвенції 

про трасти, можуть застосовуватися як у міжнародному, так і у внутрішньому 

колізійному праві на підставі ст. 24, відповідно до якої держава, у межах якої 

різні територіальні одиниці мають власні норми права стосовно трастів, 

не зобов’язана застосовувати положення Конвенції до колізій виключно між 

                                                             
195 Overbeck A. E. von. Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention. HCCH 
Publications. Р. 409. 
196 Recognition of Trusts Act 1987 (Overseas Territories) Order 1989. URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/14/contents (дата звернення: 06.02.2018). 
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нормами таких одиниць. До прикладу, Великобританія застосовує норми 

Конвенції при вирішенні внутрішніх колізій, що виникають між англійським 

і шотландським правом, тоді як Австралія – ні197. 

І нарешті п’ятий розділ Конвенції «Прикінцеві положення» визначає 

порядок набуття нею чинності, процедури ратифікації та приєднання до Конвенції, 

а також процедури внесення застережень та денонсації. 

Завершуючи аналіз Конвенції про трасти, зазначимо, що вона набула 

чинності 1 січня 1992 р. внаслідок ратифікації Великобританією, Австралією 

та Італією. Нині вона ратифікована такими країнами: Великобританією (крім того, 

діє у 13 з 14 Британських заморських територій), Італією, Нідерландами, Мальтою, 

Монако, Ліхтенштейном, Люксембургом, Сан-Марино, Швейцарією. Серед 

неєвропейських країн вона ратифікована Австралією, Канадою (діє у 8 

англомовних провінціях) і Гонконгом198. Останньою країною, яка ратифікувала 

у 2017 р. Конвенцію, став Кіпр. США та Франція підписали Конвенцію, проте досі 

так і не ратифікували її відповідно до встановленої процедури199. Окремо слід 

зазначити, що Бельгія, хоч і не ратифікувала Конвенцію про трасти, у 2004 р. 

прийняла Кодекс міжнародного приватного права, у якому міститься окремий 

розділ, присвячений праву, що застосовується до трастів, який ґрунтується 

на положеннях Конвенції, хоча і не повністю охоплює її положення200. 

На жаль, жодна країна колишнього Радянського Союзу не брала участі 

у розробці Конвенції та у подальшому не ратифікувала її, хоча, як показала 

практика, приєднання до Конвенції дозволило країнам, у яких немає інституту 

                                                             
197 Graziadei M. Recognition of Common Law Trusts. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law / 
Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. Р. 36. 
198 Конвенція про трасти набула чинності у Гонконгу ще під час перебування його під 
суверенітетом Великобританії як одної із її заморських територій. Проте після передачі 
суверенітету Гонконгу від Великобританії до Китайської Народної Республіки 1 липня 1997 р., 
остання не скасувала рішення про чинність Конвенції, тому Гонконг – єдина китайська 
юрисдикція, де нині застосовується Конвенція про трасти. 
199 Recognition of Trusts Act 1987 (Overseas Territories) Order 1989. URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/14/contents (дата звернення: 06.02.2018). 
200 Graziadei M. Recognition of Common Law Trusts. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law / 
Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. Р. 39. 
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трасту, досягнути значних результатів у визнанні та ефектному використанні трасту. 

Ми недарма настільки детально зупинилися на аналізі положень Конвенції, щоб 

максимально донести її «дух і букву» до вітчизняних науковців та практиків. 

На нашу думку, ця Конвенція не містить жодної норми, яка могла б бути 

визнана неприйнятною з точки зору українського законодавства, проте 

її ратифікація Україною могла б: 1) створити юридичні підстави для визнання 

та використання низки трастів і трастоподібних конструкцій, що існують у різних 

країнах, без уведення їх у власне національне право; 2) забезпечити 

передбачуваність результатів розгляду українськими судами спорів, що виникають 

із відносин довірчої власності; 3) забезпечити додаткові умови для захисту прав 

громадян України, які є суб’єктами трасту. 

Потрібно також зупинитися на міжнародних нормативно-правових актах, 

згідно з якими визначається підсудність справ, що виникають з довірчих 

правовідносин з іноземним елементом. Протягом кількох десятків років 

найважливішими з них були Брюссельська конвенція з питань підсудності 

та примусового виконання судових рішень з цивільних і торговельних справ 

(1968) (Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil 

and commercial matters, далі – Брюссельська конвенція)201 та Конвенція Лугано 

про міжнародну підсудність та визнання і виконання рішень з цивільних 

і торговельних справ (1988), відома також як «паралельна Конвенція» (Lugano 

Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial 

matters, далі – Конвенція Лугано)202. 

Слід зазначити, що 22 грудня 2000 р. Рада Європи прийняла Регламент 

Ради ЄС № 44/2001 «Про юрисдикцію, визнання і примусове виконання 

судових рішень з цивільних та торговельних справ» (2001) (Council Regulation 

                                                             
201 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial 
matters. 1968. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:41968A0927(01)&from=EN (дата звернення: 21.01.2018). 
202 Lugano Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial 
matters. September 16, 1988 (88/592/EEC). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:41988A0592&from=EN (дата звернення: 21.01.2018). 
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(EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in 

civil and commercial matters, далі – Регламент № 44/2001)203, який замінив 

Брюссельську конвенцію для держав-членів, на які поширюється дія Договору про 

функціонування Європейського Союзу, окрім Данії, яка погодилася 

на застосування цього Регламенту лише у 2006 р. 

21 квітня 2009 р. Європейська Комісія заслухала доповідь про застосування 

Регламенту № 44/2001. У доповіді було зроблено висновок, що загалом 

функціонування цього Регулювання є задовільним, але бажано поліпшити 

застосування деяких його положень, сприяти вільному обігу рішень і подальшому 

посиленню доступу до правосуддя. Оскільки в цей Регламент необхідно внести 

низку поправок, то в інтересах чіткості його слід переробити. На своєму засіданні 

в Брюсселі 10 та 11 грудня 2009 р. Європейська Рада прийняла нову багаторічну 

програму «Стокгольмська програма – відкрита та безпечна Європа, яка обслуговує 

та захищає громадян». Союз поставив собі за мету підтримувати та розвивати 

сферу свободи, безпеки і правосуддя, зокрема, сприяючи доступу до правосуддя, 

у тому числі через принцип взаємного визнання судових та позасудових рішень 

у цивільних справах. Для поступового створення такої території Союз має вжити 

заходів щодо судової співпраці в цивільних справах, що мають транскордонні 

наслідки, особливо коли це необхідно для належного функціонування 

внутрішнього ринку (див. преамбулу204). 

Отже, за результатами доопрацювання 12 грудня 2012 р. Комісія прийняла 

новий Регламент Ради ЄС № 1215/2012 «Про юрисдикцію і визнання 

та виконання рішень у цивільних і торговельних справах» (Regulation (EU) No. 

1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the 

                                                             
203 Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial matters. December 22, 2000. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0044&from=EN (дата звернення: 21.01.2018). 
204 Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial matters. December 22, 2000 Регламент №  1215/2012 «Про 
юрисдикцію і визнання та виконання рішень у цивільних і торговельних справах». http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0044&from=EN (дата звернення: 
21.01.2018). 
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recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, далі – 

Регламент № 1215/2012)205, який скасував дію Регламенту № 44/2001. Водночас 

Брюссельська конвенція продовжує застосовуватись до територій держав-членів, 

які належать до територіальної сфери цієї Конвенції і які виключені з цього 

Регламенту відповідно до ст. 355 Договору про функціонування Європейського 

Союзу. 

Варто наголосити, що у преамбулі до Регламенту № 1215/2012 

підкреслено, що необхідно забезпечити безперервність між Брюссельською 

конвенцією, Регламентом № 44/2001 та цим Регламентом, і для цього потрібно 

встановити перехідні положення. Така сама потреба в безперервності 

застосовується і до тлумачення Судом Європейського Союзу Брюссельської 

конвенції 1968 р. та положень, що замінюють його. Крім того, будь-яке посилання 

на Брюссельську конвенцію та на Регламент № 44/2001 розуміється як посилання 

на Регламент № 1215/2012 (ч. 2 ст. 68 та ст. 80 Регламенту № 1215/2012 

відповідно). 

Отже, багатолітня практика застосування і тлумачення Брюссельської 

конвенції та Регламенту № 44/2001 буде враховуватись і у разі застосування 

Регламенту № 1215/2012. У зв’язку з цим у цій роботі ми будемо посилатися 

на практику застосування усіх названих вище міжнародних актів в частині 

визнання та виконання рішень, пов’язаних із трастами. 

Регламент № 1215/2012, як і Брюссельська конвенція, регулює питання 

підсудності та виконання судових рішень у цивільних та торговельних справах 

незалежно від природи суду або трибуналу. Регламент № 1215/2012 

установлює, що до особи, доміцильованої у державі-учасниці, може бути подано 

позов у судах тієї держави-учасниці незалежно від її громадянства. До особи, 

                                                             
205 Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and 
the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. December 12, 2012 
Регламент №  1215/2012 «Про юрисдикцію і визнання та виконання рішень у цивільних 
і торгівельних справах». http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1215&from=EN (дата звернення: 21.01.2018). 
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доміцильованої у державі-учасниці, може бути подано позов до суду іншої 

держави-учасниці лише відповідно до правил, визначених ст. 7 Регламенту. Отже, 

в основу Регламенту № 1215/2012 закладено принцип визначення підсудності 

за місцем проживання відповідача, окрім випадків, прямо передбачених самим 

Регламентом. 

Як підкреслюється у преамбулі Регламенту № 1215/2012, правила визначення 

підсудності повинні бути добре передбачуваними і заснованими на принципі, що 

підсудність, як правило, ґрунтується на постійному місці проживання відповідача. 

Постійне місце проживання юридичної особи має бути визначене автономно, щоб 

загальні правила були більш прозорими і щоб уникнути конфлікту юрисдикції. Крім 

місця постійного проживання відповідача, існують альтернативні підстави визначення 

підсудності, засновані на тісному зв’язку між судом і діями або для сприяння 

належному здійсненню правосуддя. 

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Регламенту № 1215/2012 для того, щоб 

визначити, чи сторона доміцильована (постійно проживає) у державі-учасниці, 

чий суд розглядає справу, суд має застосовувати своє внутрішнє право. При 

визначенні доміцилю юридичної особи застосуються правила ст. 63 Регламенту, 

відповідно до яких компанія чи інша юридична особа або об’єднання фізичних або 

юридичних осіб доміцильовані у місці, де: а) існує їхнє місцезнаходження 

відповідно до статуту; б) знаходиться центральна адміністрація; в) знаходиться 

основне місце бізнесу. В Ірландії, на Кіпрі та у Сполученому Королівстві Великої 

Британії «місцезнаходження відповідно до статуту» означає зареєстрований офіс 

або, якщо такого офісу немає, – місце реєстрації або, якщо такого місця немає, 

у будь-якому місці, за законом якого була утворена компанія. 

Загалом можна говорити, що сфера дії Регламенту № 1215/2012, 

як і Брюссельської конвенції, має «обмежено-всезагальний характер»: 

всезагальний тому, що дія поширюється також і на громадян третьої держави, 

а обмежений, оскільки відповідач повинен бути доміцильований в одній з держав-
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учасниць»206. Проте зі вказаного вище загального правила Регламентом 

встановлено кілька винятків, які визначають правила спеціальної юрисдикції 

(ст.ст. 7–9), виключної юрисдикції (ст. 24) та пророгаційних угод (ст. 25). 

Один із таких винятків стосується визначення підсудності справ, пов’язаних 

із трастами. Стаття 7 Регламенту № 1215/2012 встановлює випадки, коли до особи, 

яка постійно проживає в одній з держав-учасниць Конвенції, може бути подано 

позов в іншій державі-учасниці. Зокрема, згідно з п. 6 ч. 1 ст. 7 Регламенту 

№ 1215/2012 у спорах проти установника трасту, довірчого власника або 

бенефіціара трасту, створеного в силу закону або на підставі письмового 

документа або створеного усно і письмово підтвердженого, може бути 

пред’явлено позов у судах держави-учасниці за місцем знаходження трасту. Для 

визначення, чи є місцезнаходження трасту на території держави-учасниці 

Конвенції, суди якої розглядають справу, суд має застосовувати норми свого 

міжнародного приватного права (ч. 3 ст. 63 Регламенту № 1215/2012)207. 

Зазначені вище норми Регламенту були повністю скопійовані з положень 

Брюссельської конвенції. Так, п. 6 ст. 7 Регламенту № 1215/2012 аналогічний 

за своїм змістом п. 6 ст. 5 Брюссельської конвенції та п. 6 ст. 5 Регламенту 

№ 44/2001. У зв’язку з цим і в силу положень ч. 2 ст. 68 Регламенту № 1215/2012 

практика застосування та тлумачення Брюссельської конвенції і попереднього 

Регламенту в частині, що стосується трастів, є повною мірою актуальною 
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і на сьогодні, а відтак ми будемо на неї посилатися. 

Слід зазначити, що ст. 5 Брюссельської конвенції у своїй першій редакції 

не містила п. 6, який визначає особливості подання позову у спорах, що 

виникають з трасту. Вона була доповнена вказаним пунктом лише у 1978 р. під 

час приєднання Англії та Ірландії до Брюссельської конвенції з метою поширення 

її дії на унікальний інститут трасту. Доповнюючи ст. 5 конвенції, держави-

учасниці не ставили за мету врегулювати «зовнішні» правовідносини трасту, тобто 

ті, які виникають між довірчим власником і третіми особами відповідно 

до договорів, деліктів тощо. Навпаки, Сторони Брюссельської конвенції 

намагалися врегулювати «внутрішні» відносини, які виникають між довірчими 

власниками, між особою, яка оспорює статус іншої особи як довірчого власника, 

між довірчими власниками та вигодонабувачами щодо майна, переданого у траст. 

Це пов’язано з тим, що вказані правовідносини за своєю правовою природою 

не можуть бути віднесені до суто договірних або деліктних, проте вони мають 

свою специфіку, невідому країнам континентального права208. 

Саме прагнення до правової визначеності у регулюванні довірчих відносин 

з іноземним елементом стало причиною включення п. 6 до ст. 5 Брюссельської 

конвенції. На цьому також наголошував Європейський суд, який при вирішенні 

справи Reunion Europeene SA v Spiethof’s Bevrachtingskantoor BV (2000) вказав, що 

ст. 5 Брюссельської конвенції зумовлена необхідністю «правової визначеності для 

того, щоб позивач міг із легкістю визначити суд, до якого він має звертатися 

за захистом своїх прав, та щоб відповідач був обізнаний, у суді якої країни, окрім 

країни його доміцилю, до нього може бути пред’явлено позов»209. 

Необхідно зауважити, що положення п. 6 ст. 7 Регламенту № 1215/2012 є 

спеціальними у порівнянні із загальними нормами Регламенту. 

Це підтверджується і судовою практикою. 

Зокрема, при вирішенні справи Kleinwort Benson Ltd v Glasgow City Council 
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(1999) Палата лордів вказала, що «ст. 5 [Брюссельської конвенції] частково 

скасовує загальний принцип щодо доміцилю відповідача, встановленого ст. 2 

Конвенції»210. 

Іншими словами, відповідно до Регламенту № 1215/2012 до одного або 

кількох суб’єктів довірчих відносин з іноземним елементом може бути подано 

позов не лише за місцем їх постійного проживання, але і за місцем знаходження 

трасту, яке визначається за нормами міжнародного приватного права країни, 

де розглядається справа. 

Прикладом застосування вказаної норми може бути подання бенефіціарієм, 

доміцільованим у Бельгії, до довірчого власника, який постійно проживає в Англії, 

позову щодо майна, переданого у довірчу власність, яке знаходиться в Ірландії. 

Згідно із загальним правилом, передбаченим Брюссельською конвенцією, позов 

має бути поданий до англійського суду, оскільки відповідач (довірчий власник) 

постійно проживає в Англії. Проте відповідно до п. 6 ст. 7 Регламенту 

№ 1215/2012, позов може бути поданий також до суду Ірландії як держави–

учасниці Конвенції, на території якої знаходиться довірча власність. 

Якщо звернутися до судової практики, то показовим прикладом 

застосування п. 6 ст. 7 Регламенту № 1215/2012 судом може бути справа Gomez v 

Gomez-Monche Vives (2008). У 1984 р. мешканець Іспанії заснував траст шляхом 

передачі трастовій компанії на острові Джерсі значної частки у Gonzales Bass & 

Company Ltd – компанії, розташованої на Кайманових островах. Установник 

обрав право Англії для регулювання відносин трасту, про що було чітко вказано 

у договорі про заснування довірчої власності. У 1991 р. довіритель, 

доміцильований в Іспанії, помер, не залишивши заповіту. Позивачами виступали 

три сини померлого, які одночасно були і вигодонабувачами згідно з документом 

про створення трасту. Співвідповідачами стала вдова установника трасту, а також 

трастова компанія Джерсі, ВVI трасті та компанія Ліхтенштейну, тобто усі довірчі 

власники, які протягом часу існування трасту змінювали один одного. Позивачі 
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стверджували, що хоча вдова і була вигодонабувачем відповідно до умов трасту, 

довірчі власники, виплачуючи їй доходи від управління, допустили порушення 

трасту (breach of trust), оскільки вдова не мала права на їх отримання. З цих 

підстав вони вимагали повернення сплачених вдові коштів. Відповідачка у своїх 

запереченнях послалася на те, що суд Англії, до якого звернулися позивачі, є 

неналежним судом і не має права вирішувати цей спір в силу ч. 6 ст. 5 

Брюссельської конвенції, оскільки місцезнаходженням трасту є о. Джерсі. Однак, 

суд при вирішенні справи дійшов висновку, що траст був доміцильований 

в Англії, оскільки доміциль трасту визначається як «система законів, з якими 

траст має найбільш тісний зв’язок» на противагу його географічному 

розташуванню. Крім того, установник визнав саме право Англії як право, що має 

застосовуватися до регулювання відносин трасту. Таким чином, суд вирішив, що 

відсутній зв’язок між трастом і правом Ліхтенштейну або Кайманових островів211. 

Необхідно визнати, що п. 6 ст. 7 Регламенту № 1215/2012 може 

застосовуватися лише в обмеженій кількості випадків, оскільки він стосується 

лише незначної частини «внутрішніх» відносин, пов’язаних з трастами, що 

створені в силу закону або на підставі письмового документа, або створені усно 

і письмово підтверджені, тобто прямо виражених трастів. Таким чином, 

конструктивні та передбачувані трасти, а також низка інших видів трастів 

не підпадають під сферу дії Регламенту № 1215/2012. 

Згідно з ч. 3 ст. 25 Регламенту № 1215/2012 (ч. 4 ст. 23 Регламенту 44/2001) 

суд або суди держави-учасниці, наділені юрисдикцією відповідно до документа 

про створення трасту, матимуть виключну юрисдикцію у будь-якому провадженні, 

порушеному проти установника, довірчого власника або бенефіціара, якщо 

відносини між цими особами або їх права чи зобов’язання стосуються трасту. 

Отже, наведена норма надає право сторонам, одна або кілька з яких має постійне 

місце проживання у державі-учасниці, самостійно наділяти суд однієї з держав-

учасниць повноваженнями розглядати спір, що може виникнути з довірчих 
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правовідносин. У такому випадку саме вказаний суд матиме виключну 

юрисдикцію розглядати вказаний спір. 

Наведену вище спеціальну норму, яка стосується виключно довірчих 

відносин, слід відрізняти від пророгаційної угоди, тобто угоди, «метою якої є 

підпорядкування зовнішньоекономічного спору юрисдикції певної держави»212. 

Право обирати конкретний суд для вирішення будь-яких спорів між сторонами 

на підставі відповідного застереження передбачене у ч. 1 ст. 25 Регламенту 

№ 1215/2012 (ч. 1 ст. 23 Регламенту 44/2001). Відповідно до зазначеної статті якщо 

сторони, незалежно від місця постійного проживання, погоджуються, що суд або 

суди держави-учасниці повинні мати юрисдикцію для врегулювання будь-яких 

спорів, що виникли або можуть виникнути у зв’язку з певними правовідносинами, 

цей суд або такі суди повинні мати юрисдикцію, якщо тільки ця угода не є 

недійсною відповідно до законодавства цієї держави-учасниці. При цьому 

застереження має бути вчинене: або у письмовій формі або у формі, засвідченій 

письмово; у формі, яка відповідає практиці, яку сторони встановили між собою; 

або у міжнародній торгівлі – у формі, яка відповідає використанню, про яку 

сторони знали або мали знати і яка в такій торгівлі широко відома і регулярно 

дотримується сторонами угод такого типу, що беруть участь у конкретній 

торговельній або комерційній діяльності. 

Д. Хейтон, аналізуючи наведені вище норми, вважає, що норма ч. 4 ст. 23 

Регламенту 44/2001 (ч. 3 ст. 25 Регламенту № 1215/2012) застосовується у справах 

саме проти довірчого власника, установника або бенефіціара. У зв’язку з цим 

постає запитання: а чи поширюється згадана норма, наприклад, на спадкоємця або 

правонаступника довірчого власника? На думку Д. Хейтона, так, поширюється, 

оскільки довірчий власник, отримуючи повноваження, погоджується на умови 

трасту, а відтак і на умову щодо підсудності. Водночас вчений вважає, що 

зазначена норма не є обов’язковою для особи, що утримує фідуціарні права 
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протектора (protector) або спостерігача (enforcer). З цього він робить висновок, що 

«ч. 4 ст. 23 [Регламенту № 44/2001] застосовується до довірчого власника, 

установника або бенефіціара, а інші «особи, які обслуговують траст», можуть бути 

зв’язані нормою лише у тому випадку, коли «застереження» підпадає під розуміння 

ч. 1 ст. 23 [Регламенту № 44/2001]», тобто норми, яка передбачає можливість 

укладення пророгаційної угоди213. 

Крім того, як слушно зауважує Д. Хейтон, у разі відсутності документа про 

створення трасту підсудність може бути визначена на підставі пророгаційної 

угоди, якщо вона відповідає вимогам ч. 1 ст. 23 Регламенту № 44/2001 (ч. 1 ст. 25 

Регламенту № 1215/2012)214. 

Окремо треба зазначити, що застереження про підсудність у документі про 

створення трасту не матиме юридичної сили у тому разі, коли воно суперечитиме 

іншим положенням Регламенту № 1215/2012 або якщо інший суд / суди мають 

виключну компетенцію на вирішення спору у силу імперативних вимог ст. 24 

Регламенту. Це може виникнути тоді, коли, наприклад, предметом позову є речові 

права (rights in rem) на нерухоме майно. У такому випадку виключною 

юрисдикцією на вирішення спору наділений суд тієї держави-учасниці, 

на території якої таке майно знаходиться (п. 1 ст. 24 Регламенту № 1215/2012). 

Отже, якщо у документі про створення трасту спори між учасниками трасту 

щодо нерухомого майна будуть підпорядковані будь-якому іншому суду, окрім 

того, що знаходиться у країні місцезнаходження нерухомого майна, таке 

положення не матиме юридичної сили, оскільки воно прямо суперечить ст. 24 

Регламенту № 1215/2012. 

Як зазначено у справі Land Oberösterreich v ĈEZ A.S. (2006), «наведене 

положення не охоплює всі спори щодо речових прав на нерухоме майно, але 

тільки ті, які одночасно підпадають під дію Брюссельської конвенції та які мають 

визначити зміст, обсяг нерухомого майна, право власності або право володіння 
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ним або існування інших речових прав на нього та забезпечити власникам таких 

прав захист їхніх прав, пов’язаних із їхніми інтересами»215. 

Іншими словами, поняття речового права на нерухоме майно включає у себе 

виключно право володіння або право власності на нерухомість, тобто будь-які 

спори стосовно процедур, що стосуються нерухомого майна, не обмежені 

положеннями ч. 1 ст. 24 Регламенту № 1215/2012. Так само вказана норма 

не поширюється на випадки подання персональних (а не речових) позовів щодо 

нерухомого майна. 

Прикладом спору, до якого б не мали застосовуватися імперативні 

положення зазначеної вище статті, може бути справа Webb v. Webb (1994), у якій 

позивач звернувся до суду із вимогою про зобов’язання довірчого власника, якому 

було передане в управління нерухоме майно, скласти необхідні документи для 

набуття позивачем права власності на це майно. Європейський суд при вирішенні 

спору дійшов висновку про те, що у цій справі відсутні питання щодо нерухомого 

майна, тобто це є персональний, а не речовий позов216. 

Зазначені вище положення щодо договірної підсудності не є новими 

та цілком відповідають принципам автономії волі та свободи договору. Однак 

у 2003 р. Європейський суд справедливості виніс рішення, яке створило 

передумови, що можуть перешкодити реалізації положень Регламенту щодо 

договірної підсудності. 

Так, у справі Erich Gasser GmbH v MISAT Srl (2003) Європейський суд 

справедливості, керуючись «правилом суду, який першим прийняв справу 

до свого провадження», зазначив, що положення ст. 27 Регламенту № 44/2001217 

                                                             
215 Там само. Р. 14. 
216 Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial 
Matters, adopted by the Special Commission and Report / Nygh P., Pocar F. Preliminary Document. 
2000. No. 11. P. 64. URL: http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmpd11.pdf (дата звернення: 21.01.2018). 
217 Згідно зі ст. 27 Регламенту №  44/2001, якщо справа, яка ґрунтується на одних і тих самих 
підставах позову та стосується тих самих сторін, порушується в судах різних держав-учасниць, 
будь-який суд, крім суду, який вперше розглянув справу, за власним бажанням зупиняє проваджен-
ня до тих пір, поки не буде встановлено юрисдикцію суду, в якому подається перша справа. 
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має перевагу над положеннями ст. 23 Регламенту № 44/2001218 стосовно вибору 

сторонами компетентного суду. З цього випливає, що згідно зі ст. 27 Регламенту 

спір між тими ж сторонами та з тих же підстав не може розглядатися судом, 

обраним сторонами у договорі у порядку ст. 23 Регламенту, якщо зазначений суд 

прийняв справу до свого провадження другим. У такому випадку «другий» суд 

повинен зупинити провадження у справі до вирішення судом, який першим 

прийняв справу до свого провадження, питання щодо підсудності йому справи. 

У випадку прийняття останнім рішення про підсудність справи йому суд, обраний 

сторонами у договорі, повинен буде закрити провадження у справі219. 

Зазначений прецедент може призвести до зловживань з боку 

недобросовісних учасників правовідносин, які з метою уникнення розгляду справи 

у суді, обраному сторонами у договорі, зможуть ініціювати розгляд справи 

в іншому («більш зручному») суді. Останній, будучи першим судом, що прийняв 

справу до свого розгляду, матиме підстави для розгляду справи на підставі ст. 27 

Регламенту № 44/2001. 

Як уже зазначалося вище, процесуальні норми, які визначають підсудність 

справ, що виникають з трастів, поряд із Регламентом № 1215/2012 містить також 

і Конвенція Лугано 1988 р. Зазначену Конвенцію 30 жовтня 2007 р. було переглянуто 

та замінено на Конвенцію про юрисдикцію та визнання і виконання судових 

рішень у цивільних і торговельних справах, підписану в Лугано Європейським 

Співтовариством, Данією, Ісландією, Норвегією та Швейцарією (Convention on 

jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial 

matters, так звана Конвенція Лугано 2007)220. Конвенція Лугано 2007 набула чинності 

1 січня 2010 р., проте, як зазначено на офіційному сайті, де публікується 

                                                             
218 Стаття 23 Регламенту №  44/2001 передбачає можливість сторін обирати суд або суди, 
повноважні вирішувати спір. 
219 Dickinson A. In the UE, we trust? A new European framework for jurisdiction and judgments. 
Trusts & Trustees. 2011. Vol. 17, No. 4. Р. 283. 
220 Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and 
commercial matters. December 21, 2007 URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 
?uri=CELEX:22007A1221(03) (дата звернення: 21.01.2018). 
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законодавство Європейського Союзу, Конвенція Лугано 1988 р. є чинною221. 

Конвенція Лугано та Конвенція Лугано 2007 відомі як «паралельні 

конвенції», оскільки їхні положення та положення Брюссельської конвенції, 

а тепер і Регламенту № 1215/2012, значною мірою тотожні, а у частині визначення 

підсудності справ, що виникають з трастів, повністю збігаються. Водночас 

Конвенція Лугано 2007 поширюється на більше коло країн, зокрема, крім 

учасниць Брюссельської конвенції до неї приєдналися Австрія, Ісландія, Норвегія, 

Фінляндія, Швейцарія та деякі інші країни. 

Більше того, представниками урядів держав-учасниць Європейських 

співтовариств та Європейської асоціації вільної торгівлі, що свого часу підписали 

Конвенцію Лугано, були зроблені заяви, що вони вважають правомірним, щоб 

Європейський суд справделивості при тлумаченні Брюссельської конвенції брав 

до уваги судові рішення, які містяться у прецедентному праві щодо застосування 

Конвенції Лугано. І навпаки, при тлумаченні Конвенції Лугано суди можуть брати 

до уваги судові рішення, які містяться у прецедентому праві Європейського суду 

справедливості та судів Держав-учасниць Європейських співтовариств 

щодо застосування тих положень Брюссельської конвенції, які значною мірою 

відтворені у Конвенції Лугано222. Ця заява залишається актуальною і стосовно 

тлумачення положень Конвенції Лугано 2007. 

Із наведеного можна зробити висновок, що під час розгляду спорів, що 

виникають з довірчих правовідносин, суди можуть використовувати прецеденти, які 

виникли внаслідок застосування Брюссельської конвенції, Регламенту № 44/2001, 

Регламенту № 1215/2012, Конвенції Лугано та Конвенції Лугано 2007, а також 

враховувати практику тлумачення їхніх положень, оскільки положення зазначених 

міжнародних актів у частині, що стосується трастів, повністю збігаються. 

                                                             
221 88/592/EEC: Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and 
commercial matters – Done at Lugano on 16 September 1988. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:41988A0592 (дата звернення: 21.01.2018). 
222 Ануфриева Л. П. Международное частное право: учебник: в 3-х т. Т. 3. Трансграничные 
банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. 
М.: БЕК, 2001. С. 758. 
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Відповідно до ст. 70 Конвенції Лугано 2007 після набрання чинності ця 

Конвенція відкрита для приєднання для: а) держав, які після відкриття цієї 

Конвенції для підписання стають членами Європейської асоціації вільної торгівлі 

відповідно до умов, викладених у ст. 71; б) держави-члени Європейського 

Співтовариства діють від імені певних неєвропейських територій, які є частиною 

території цієї держави-члена або для зовнішніх відносин яких відповідає ця 

держава-член, на умовах, встановлених у ст. 71; в) будь-яка інша держава 

відповідно до умов, викладених у ст. 72. 

Своєю чергою, ст. 72 Конвенції Лугано 2007 не висуває якихось 

надзвичайних вимог до держави, яка бажає стати Договірною Стороною цієї 

Конвенції, та передбачає, що для цього потрібно лише надіслати інформацію, 

необхідну для застосування цієї Конвенції; подати декларації відповідно до статей 

І та ІІІ Протоколу 1; надати Депозитарію інформацію, зокрема, про: судову 

систему, включаючи інформацію про призначення та незалежність суддів; 

внутрішнє право стосовно цивільного процесу та виконання судових рішень; 

міжнародне приватне право, пов’язане з цивільним процесом. 

Слід підкреслити, що Конвенція Лугано 2007 суттєво спростила процедуру 

приєднання до неї у порівнянні з Конвенцією Лугано, яка дозволяла приєднатися 

до неї країнам, які не є членами Європейського Союзу або Європейської Асоціації 

вільної торгівлі, тільки після запрошення їх однією з держав-учасниць. 

Отже, Україна має право приєднатися до Конвенції Лугано 2007 як одного 

з найважливіших міжнародно-правових актів з питань визначення підсудності 

та виконання судових рішень у цивільних і торгових справах. Оскільки протягом 

останніх років зростає частка судових спорів, які мають транскордонний характер, 

приєднання України до Конвенції Лугано 2007 може значною мірою спростити для 

її громадян та осіб, які мають в Україні постійне місце проживання, порядок 

визначення підсудності тих чи інших справ, у тому числі й пов’язаних із довірчими 

правовідносинами. Як свого часу наголошував А. С. Довгерт, Конвенція Лугано 

«може стати тим містком, за допомогою якого можливо з’єднати правові системи 
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України та Західної Європи…, оскільки рішення, винесене у Державі-учасниці 

Луганської Конвенції 1988 року, може бути виконано і в Україні та, навпаки, – 

рішення, винесене українським судом, буде визнаватися і виконуватися на території 

інших Держав-учасниць Конвенції»223. Це твердження не лише не втратило своєї 

актуальності щодо Конвенції Лугано 2007, а навпаки, є як ніколи на часі для 

України. 

Існує ще один міжнародний акт, про який варто згадати, – Гаазька 

конвенція про угоди про вибір суду від 30 червня 2005 р. (Hague Convention on 

choice of court agreements), яка набула чинності 1 жовтня 2015 р.224. Учасниками 

Конвенції є члени Європейського Союзу (окрім Данії), Сингапур і Мексика. Крім 

того, ця Конвенція була підписана США. Слід також зазначити, що названа 

Конвенція була підписана, проте ще не ратифікована Україною225, а відтак 

її положення становлять інтерес з точки зору нашого дослідження. 

Конвенція застосовується у міжнародних цивільних чи торговельних 

справах стосовно виключних угод про вибір суду («exclusive choice of court 

agreement»), тобто угод, укладених двома або більшою кількістю сторін, які 

відповідають вимогам параграфа «с» і, для вирішення спорів, які виникли чи 

можуть виникнути у зв’язку з правовими відносинами, визначають суди однієї 

договірної держави або один чи більше конкретних судів однієї договірної 

держави, виключаючи при цьому підсудність стосовно будь-яких інших судів 

(ч. 1 ст. 1 та п. «а» ст. 3 зазначеної Конвенції). Відповідно до ст. 5 Конвенції суд 

або суди договірної держави, що були визначені у виключній угоді про вибір суду, 

повинні мати юрисдикцію вирішувати спір, до якого застосовується угода, якщо 

ця угода не є недійсною чи такою, що не має юридичної сили, згідно 

із законодавством цієї держави. 

                                                             
223 Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону / За ред. А. Довгерта. 
Харків: Одіссей, 2008. С. 315. 
224 Convention on choice of court agreements. June 30, 2005. URL: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98 (дата звернення: 21.01.2018). 
225 Інформацію взято з офіційного сайту Гаазької конференції: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98. 
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Зазначена Конвенція не містить спеціальних норм, які б стосувалися трастів, 

хоча у її проекті такі норми містилися226. Водночас у ст. 2 Конвенції, яка визначає 

перелік правовідносин, на які вона не поширюється, також не згадуються 

трасти, що дає підстави думати, що вона все-таки поширюється на частину 

довірчих правовідносин. 

У зв’язку з цим постає запитання: «У яких випадках ця Конвенція може 

застосовуватися до відносин, що виникають з трасту?». На думку Д. Хейтона, 

відповідь слід шукати у формулюванні документа про творення трасту, тобто чи є 

він «угодою, укладеною між двома або більше сторонами». Це питання виникає 

тому, що траст може бути одностороннім волевиявленням установника, може 

не бути довірчого власника, який погодився виконувати цю функцію на момент 

складення документа про створення трасту. Проте, коли довірчий власник 

погоджується діяти в цій якості, він погоджується з умовами документа про 

створення трасту, у тому числі із застереженням про підсудність у цьому 

документі. З наведеного дослідник робить висновок, що Конвенція застосовується 

до відносин між установником і довірчим власником за наявності двостороннього 

договору між ними, тоді як одноособове проголошення трасту випадає зі сфери дії 

Конвенції, хоча, як підкреслює вчений, у цьому «немає жодної політичної 

причини»227. 

З наведеного можна зробити припущення, що у разі завершення Україною 

процедури ратифікації Конвенції про угоди про вибір суду українські громадяни 

зможуть вибирати компетентний суд для розгляду справ, пов’язаних 

із міжнародними трастами, де вони є стороною документа про створення трасту. 

Підсумовуючи викладене вище, можна дійти таких висновків: 

1. Конвенція про трасти є основним міжнародно-правовим документом, 

який містить колізійні норми, що створюють юридичні підстави для належного 

розгляду судом справ, що виникають з відносин трасту. Конвенція дає можливість 

                                                             
226 The International Trust. 3rd ed. / D. Hayton (Ed.). Jordan Publishing Limited, 2011. Р. 61. 
227 Там само. Р. 61. 
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визнавати трасти та інші трастоподібні конструкції, які існують у країнах –

учасницях Конвенції, без уведення їх у національне право. 

2. Ратифікація Україною Гаазької Конвенції про трасти: 1) створить 

юридичні підстави для визнання та використання низки трастів і трастоподібних 

конструкцій, що існують у різних країнах, без уведення їх у власне національне 

право; 2) забезпечить передбачуваність результатів розгляду українськими судами 

спорів, що виникають із відносин довірчої власності; 3) забезпечить додаткові 

умови для захисту прав громадян України, які є суб’єктами трасту. 

3. Основними міжнародними актами, які регулюють питання 

юрисдикції та визнання і виконання судових рішень у справах, пов’язаних із 

трастами, нині є Регламент № 1215/2012 та Конвенція Лугано 2007. Оскільки 

Україна не є членом Євросоюзу, вона може приєднатися до Конвенції Лугано 

2007, що значною мірою спростить процес визначення підсудності та виконання 

судових рішень у цивільних та торговельних справах, зокрема і тих, що 

виникають з відносин трасту. 

4. У разі завершення процедури ратифікації Україною Конвенції про 

угоди про вибір суду українські громадяни зможуть вибирати компетентний суд 

для розгляду цивільних і торговельних справ, у тому числі пов’язаних 

з міжнародними трастами, де вони є стороною документа про створення трасту. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

 

1. При формулюванні понятійно-категоріального апарату, пов’язаного 

із трастами, необхідним є використання методів правової компаративістики. 

Підбір об’єктів для порівняльного аналізу має відбуватися не з огляду на їх назви, 

а виходячи з функціонального критерію (функціональної подібності та мети, якої 

намагався досягнути установник при передачі майна у довірчу власність) 

та з урахуванням історичних, економічних і соціальних передумов виникнення 

і формування відповідних понять, інститутів, правових явищ. 

2. На різних етапах історичного розвитку у праві окремих народів існували 

довірчі (фідуціарні) інститути, які передбачали наявність окремих повноважень 

на майно у кількох осіб. Як правило, такі інститути виникали у разі необхідності 

управління майном на користь інших осіб – неповнолітніх дітей або жінок, які 

не були наділені правосуб’єктністю, або в інших випадках, коли об’єктивно 

існувала відповідна потреба. 

3. Існування довірчих інститутів управління майном у різних країнах стало 

передумовою формування чотирьох основних теорій походження трасту – 

римської, салічної (германської), ісламської та староанглійської. Староанглійська 

теорія є найбільш документально обґрунтованою з огляду на те, що вплив 

римського і германського права, а тим більше ісламу на формування правової 

системи Англії був мінімальний. Праобразом трасту є інститут usе, який виник 

в Англії у ХІ–ХІІ ст. з метою обходу цілої низки феодальних повинностей 

та законодавчих обмежень у частині можливості володіння землею. З часом 

інститут usе був змінений і перетворений на більш складний та універсальний 

інститут трасту, покликаний вирішувати ширше коло питань. 

4. Трастом є довірчі правовідносини, що виникають між установником, 

довірчим власником і бенефіціаром внаслідок передачі установником майна 

у власність довірчому власнику для управління ним в інтересах наперед 

визначених осіб (бенефіціаріїв) та / або для досягнення суспільно корисної мети 
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на засадах добросовісності, розумності, чесності та розсудливості. Основними 

ознаками трасту є довірчий характер і специфічні за своєю правовою природою 

права довірчого власника та бенефіціара на майно, передане у довірчу власність. 

5. Поняття «розщеплення» права власності на майно у трасті є умовним 

і було штучно створене юристами країн континентального права при спробі 

пояснення специфіки трасту. У трасті існує лише єдиний власник майна (довірчий 

власник), хоча відбувається розподіл прав (або повноважень) на майно. Саме ж 

право власності лишається неподільним. 

6. Ратифікація Україною Гаазької конвенції про право, що застосовується 

до трастів та їх визнання (1985): 1) створить юридичні підстави для визнання 

та використання цілої низки трастів і трастоподібних конструкцій, що існують 

у різних країнах, без уведення їх у власне національне право; 2) забезпечить 

передбачуваність результатів розгляду українськими судами спорів, що виникають 

із відносин довірчої власності; 3) забезпечить додаткові умови для захисту прав 

громадян України, які є суб’єктами трасту. 

7. Ратифікація Україною Конвенції Лугано про юрисдикцію та визнання і 

виконання судових рішень у цивільних і торговельних справах (2007) значною 

мірою спростить процес визначення підсудності та виконання судових рішень у 

цивільних і торговельних справах, зокрема, і тих, що виникають з відносин трасту. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА 

ПРИПИНЕННЯ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

2.1. ПІДСТАВИ, УМОВИ ТА СПОСОБИ ВИНИКНЕННЯ  

ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ 

У попередньому розділі йшлося про те, що траст можна розглядати 

як зобов’язання (аналог обов’язку) або як правовідносини. Як зазначено вище, 

ми схиляємося до позиції, що трастом є правовідносини, з чого випливає, що 

існують підстави їх виникнення, зміни та припинення. Розпочнемо із підстав 

виникнення трасту. До речі, в англійській юридичній літературі найчастіше 

застосовується термін «створення» трасту, а не «виникнення», тому ми будемо 

застосовувати їх обидва. 

Підстави виникнення трасту можна розділяти за різними ознаками. 

Найчастіше їх класифікують: 

1. Залежно від дотримання вимоги закону на момент створення трасту на: 

- законні (наприклад, документ про створення трасту – заповіт, договір, 

одностороннє розпорядження установника); 

- протиправні (безпідставне збагачення, порушення довірчим власником 

своїх обов’язків тощо). 

2. Залежно від волевиявлення суб’єктів довірчої власності на: 

- ті, що залежать від волі суб’єктів довірчої власності; 

- ті, що не залежать від волі суб’єктів довірчої власності. 

3. Залежно від кількості суб’єктів, від волевиявлення яких залежить 

виникнення трасту, на: 

- односторонні дії (заява про створення трасту, заповіт); 

- двосторонні дії (договір про створення трасту). 

Якщо перші дві підстави класифікації, на нашу думку, не викликають 

особливих запитань, то з приводу останньої слід зазначити таке. У вітчизняній 

та російській літературі свого часу тривала дискусія щодо правової природи 
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правочину, який є підставою виникнення трасту, тобто має він односторонній чи 

двосторонній характер. Більшість дослідників схилялися до того, що траст 

виникає з одностороннього правочину. 

Наприклад, С. О. Сліпченко категорично стверджував, що «довірча 

власність в англо-американській системі права встановлюється в силу 

одностороннього волевиявлення, у тому числі у формі заповіту або на основі 

угоди сторін. Незважаючи на те, що у багатьох випадках при характеристиці 

інституту довірчої власності йдеться про відносини, що виникають на основі 

домовленості двох сторін – установника і довірчого власника, або їх виникнення 

пов’язане із договором, траст (в Англії та США) є односторонньою угодою»228. 

Також П. В. Туришев зазначав, що довірча власність виникає на підставі усного чи 

письмового одностороннього волевиявлення довірителя229. Цікаву думку 

висловлює українська дослідниця Ю. В. Курпас, яка зазначає, що «так званий 

трастовий договір містить в якості складової виражений в ньому намір 

установника довірчої власності (установчий акт), на підставі якого виникає 

довірча власність, а також комплекс прав та обов’язків сторін, пов’язаних 

із заснуванням довірчої власності, але який не є підставою її виникнення». 

У зв’язку з цим вона доходить висновку, що «трастовий договір не є підставою 

для виникнення довірчої власності, а формою вираження наміру установника 

трасту (документом, що містить у собі акт установника трасту), в результаті якого 

виникає довірча власність і до якого не застосовуються вимоги, що висуваються 

в англо-американському праві до договорів»230. 

На нашу думку, ця дискусія є безпідставною, оскільки практика 

свідчить, що траст виникає на підставі як одностороннього волевиявлення 

установника, так і договору. Історично склалося так, що траст виникав переважно 

                                                             
228 Слипченко С. А. Право доверительной собственности. Харьков: Консум, 2000. С. 32. 
229 Турышев П. Т. Траст и договор доверительного управления имуществом: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.03. М., 1997. С. 26. 
230 Курпас Ю. В. Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2004. С. 28. 
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з односторонньої дії установника, його бажання, наміру та волевиявлення 

передати певне майно у довірчу власність іншій особі на користь інших осіб або 

для досягнення певних цілей. Проте з часом контракти (договори) про створення 

трасту посіли чи не основне місце серед підстав виникнення трастів. Оскільки 

нині цей інститут використовується переважно з метою професійного управління 

майном, то логічно, що це відбувається на підставі відповідного договору, 

укладеного між установником і довірчим власником, який переважно за плату 

погоджується взяти на себе відповідні обов’язки. На наше переконання, нині 

відкидати договір як підставу виникнення довірчої власності – це свідомо 

закривати очі на сучасну дійсність, базуючись виключно на теоретичних 

умовиводах та історичних передумовах. 

Слід зазначити, що в англомовній літературі по-різному називають підстави 

створення трасту. Найчастіше використовується термін declaration of trust, який 

перекладається як декларація про заснування трасту, заява про створення трасту, 

установчий акт тощо. Як правило, цей термін вказує на односторонній характер 

правочину. Крім того, популярним як у законодавстві різних країн, так 

і в доктрині є термін trust deed, який можна перекласти як договір про створення 

довірчої власності, трастовий договір. Сам термін вказує на те, що під ним мається 

на увазі договір, який є двостороннім правочином. 

У нашій роботі ми пропонуємо використовувати загальний термін 

«документ про створення трасту», який, на нашу думку, є найбільш 

широким, оскільки охоплює усі випадки виникнення трасту на підставі 

письмового документа і при цьому не містить вказівки на характер 

правочину, що є підставою виникнення довірчої власності, – односторонній 

(декларація або установчий акт, заповіт) чи двосторонній (договір). Крім того, 

саме такий термін найбільш повно передає зміст терміна trust instrument, який 

також дуже часто застосовується в країнах англо-американського права для 

позначення підстави виникнення трасту. 

Окрім підстав виникнення трасту в англійській юридичній літературі 
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виділяють також способи (або шляхи) його створення. При цьому не слід плутати 

ці поняття, оскільки вони мають принципово різні смислові навантаження. Так, 

існує два способи створення трасту, визначені свого часу суддею Апеляційного 

суду Турнером (Turner). 

У справі Milroy v Lord (1862): шляхом прийняття довірителем-власником 

майна на себе обов’язків трасті (declaration) та шляхом передачі довірителем 

майна і, відповідно, покладення обов’язків щодо управління ним на іншу особу 

(transfer)231. У цій справі установник оформив документ, який передбачав 

передачу акцій містеру Лорду у траст на користь містера Мілроу. Акції могли 

бути передані лише шляхом реєстрації на ім’я довірчого власника у книзі 

компанії. Установник не закінчив передачу, хоча містер Лорд отримав 

довіреність як агент установника. Після смерті довірителя Лорд передав 

свідоцтво на акції виконавцям заповіту, проте виникло питання, чи передані 

акції у траст на користь позивача. Розглядаючи справу, суддя зазначив, що «для 

того щоб визнати добровільне заповідальне розпорядження (voluntary 

settlement232) дійсним і таким, що має законну силу, установник повинен був 

зробити все, що відповідно до природи майна, яке охоплюється 

розпорядженням, мало бути зроблено для того, щоб передати майно і зробити 

розпорядження обов’язковим для них. Звичайно, він може це зробити…, якщо 

він передає майно довірчому власнику для цілей, визначених розпорядженням, 

або визнає самого себе особою, яка утримує його в трасті для цих цілей…, 

проте, щоб зробити розпорядження обов’язковим, слід вдаватися до першої або 

другої з цих моделей… Якщо розпорядження вважається таким, що має законну 

силу для однієї з моделей, які я згадував, суд не визнає його дійсним через 

                                                             
231 Pearce R.,  Stevens J. The Law of Trusts and Equitable Obligations: 4th ed. Oxford University 
Press, 2006. Р. 157. 
232 Як зазначає О. О. Кривенко, «терміном «settlement» (родове заповідальне розпорядження) 
в англійському праві прийнято позначати юридичну конструкцію, яка слугує засобом для 
таких посмертних розпоряджень у майні, які дозволяють власнику зберігати належну йому 
нерухомість у колі поколінь своїх правонаступників із числа родичів» 
(Кривенко О. А. Доверительная собственность на недвижимое имущество в английском праве: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2009. С. 81). 
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застосування іншої моделі»233. 

У згаданій справі спроба створити траст виявилася невдалою, правовий 

титул не перейшов до довірчого власника через те, що форма передачі права 

на цінні папери, які становили предмет трасту, була вибрана неправильно. 

Однак ця справа стала хрестоматійною, оскільки за результатами її розгляду 

було сформульоване загальне правило, що для створення трасту може бути 

застосована одна з двох моделей передачі майна у траст, названа вище. 

Тепер розглянемо більш детально особливості створення трастів кожним 

із двох способів. У випадку створення трасту за заявою про траст (declaration of 

trust) достатньо, щоб особа, яка є власником майна, оголосила про те, що вона 

бере у траст все своє майно або його частину на користь певних бенефіціарів або 

для досягнення певної мети. Зрозуміло, що у такому випадку фізична передача 

майна не відбувається, більше того, первісний власник юридично залишатиметься 

власником і траст-фонду, проте у бенефіціарів виникне право вимоги до нього 

стосовного цього майна. Для того щоб траст був визнаний створеним, необхідно, 

щоб установник точно визначив частку свого майна, яке він передає собі у траст 

у якості довірчого власника. Таке майно повинно бути ідентифіковане та відділене 

від іншого майна установника. 

Якщо аналізувати юридичні наслідки такої заяви, то складається цікава 

ситуація. З одного боку, після проголошення заяви установник втрачає право 

власності на майно, передане у траст, саме як власник. Проте, з іншого боку, він 

набуває право власності на зазначене майно, але уже в якості довірчого власника. 

Ф. Х. Петтіт зазначає, що внаслідок такої заяви установник, який є власником 

майна і за загальним правом і за правом справедливості, «юридично залишається 

власником, проте інтерес за правом справедливості переходить до бенефіціара 

відповідно до новоствореного трасту». Якщо ж установник має лише інтерес 

за правом справедливості згідно з трастом, він створює субтраст, відповідно 

до якого він лишається власником інтересу за правом справедливості, проте яке 

                                                             
233 Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed. Hodder Education, 2008. Р. 61. 
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він тримає у трасті на користь бенефіціара відповідно до субтраста234. 

Загалом заява про траст не має звучати буквально: «я оголошую себе 

довірчим власником такого майна на користь такого бенефіціара». Насправді 

достатньо, щоб волевиявлення установника за таких обставин показувало його 

намір стати довірчим власником і призначити іншу особу бенефіціаром, навіть 

якщо установник не знає, що він створює саме траст. 

Зазначене підтверджує відома справа Paul v Constance (1977), яка вважається 

майже класичною і згадується у більшості підручників з трастового права. У цій 

справі чоловік поклав певну суму грошей на банківський рахунок, усно вказавши 

жінці, з якою він проживав, проте не був одружений, що «ці гроші більше твої, 

аніж мої». Після його смерті постало питання, чи може ця жінка позиватися 

до банку із вимогою про сплату їй зазначених коштів. При розгляді справи суддя 

Скармен (Scarman) зазначив, що «ми маємо справу зі звичайними людьми, яким 

невідомі тонкощі права справедливості, проте які дуже добре розуміють свою 

домашню ситуацію…», а вказані вище слова чітко свідчать про те, що це був 

виражений намір створити траст, а відтак кошти належать більше позивачу 

(жінці), аніж померлому. При цьому суддя погодився з тим, що цей випадок є 

пограничним і викликає багато запитань235. 

Є ще більш пізня справа Choithram International S. A. v Pagarani (2001), 

у якій за місяць до того як померти від раку, дуже багатий чоловік біля свого 

ліжка у своєму лондонському будинку заснував філантропічний фонд, у якому він 

був і установником, і одним із довірчих власників. Він оформив документ про 

створення трасту у присутності трьох з шести довірчих власників та свого 

аудитора, а також Першого Секретаря Високої Комісії Індії. Він передав фонду 

все своє майно в акціях та залишках по кредитах у чотирьох компаніях, 

розташованих на Британських Віргінських островах. Насправді протоколи 

загальних зборів цих компаній також зафіксували, що директори (включаючи й 

                                                             
234 Pettit P. H. Equity and the Law of Trusts. 11th ed. Oxford University Press, 2009. Р. 87. 
235 Webb C., Akkouh T.  Trusts Law. Palgrave Macmillan, 2008. Р. 47. 
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установника, який підписав протоколи) визнали дарунок зазначеного майна фонду 

і що довірчі власники фонду (у тому числі й установник) з того часу стали 

утримувачами акцій та майна вказаних компаній236. 

До того як чоловік помер, подарована власність не перейшла до інших 

довірчих власників, тому суд першої інстанції та апеляційний суд дійшли 

висновку, що дарунок був недійсним. Лорд Брауні-Вілкінсон (Browne-Wilkinson) 

у Таємній Раді237 дійшов висновку, що траст був створений, оскільки «юридично 

фонд не існував без трасту, створеного за заявою. Відтак слова «Я передаю 

фонду» могли лише означати «Я даю довірчим власникам фонду документ про 

створення трасту, щоб вони утримували у трасті фонду». Хоча [використані 

установником] слова є без сумніву словами про безпосередній дарунок, за своєю 

суттю вони є словами про дарунок у траст…». Далі лорд Брауні-Вілкінсон 

припустив, що чоловік хотів сказати: «Як єдиний юридичний бенефіціарний 

власник майна та як юридичний довірчий власник фонду, я передаю свій 

бенефіціарний інтерес у траст для фонду і, як довірчий власник, зараз утримую 

цей інтерес у трасті для фонду»238. Таким чином, довірча власність була передана 

одному із довірчих власників, але якщо вона передана одному з них, цього 

достатньо, щоб створити траст239. 

Отже, наведений приклад наочно підтверджує, що траст може бути 

створений навіть при використанні слів та формулювань, які з першого погляду 

жодним чином не пов’язані з трастом. Важливо, щоб установник обрав належний 

спосіб створення трасту, тобто такий, який би дав можливість встановити його 

справжній намір передати майно саме у траст. 

                                                             
236 Hayton D. J., Mitchell C. Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies: 
12 ed. London: Sweet & Maxwell, Limited, 2005. Р. 239. 
237 Таємна Рада (Privy Council) – дорадчий орган при монарху, створений у середні віки. 
Юридично вважається головним органом державного управління, проте, починаючи з XVIII ст. 
втратив своє значення. Нині виконує номінальні функції та слугує для надання юридичної сили 
королівським указам у раді. 
238 Hayton D. J., Mitchell C. Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies: 
12 ed. London: Sweet & Maxwell, Limited, 2005. Р. 239. 
239 Bray J. Key Cases: Equity & Trusts. London: Taylor & Francis, 2006. Р. 56–57. 
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Другим способом створення трасту є передача майна довірчому власнику 

у траст. При цьому установник назавжди втрачає свої права на майно (йдеться про 

класичний траст, оскільки існують відкличні трасти, а також такі трастоподібні 

конструкції, які передбачають передачу права власності трасті, але з можливістю 

повернення титулу через певний проміжок часу або у разі виникнення наперед 

обумовлених обставин). Для того щоб створити траст або передати майно, 

установник зобов’язаний зробити все, що від нього очікується для передачі майна 

довірчому власнику. При цьому мають бути дотримані всі умови, необхідні для 

передачі того чи іншого виду майна, а документ про створення трасту має бути 

дійсним. Слід зазначити, що умови передачі різних видів майна можуть 

відрізнятися у різних країнах, проте, як правило, такі специфічні умови 

стосуються передачі земельних ділянок або нерухомості, акцій та часток 

у компаніях тощо. 

Варто наголосити, що судова практика передбачає: у разі, коли установник 

трасту вчинив усе, що є обов’язковим для того, щоб законно передати правовий 

титул, проте через невчинення третьою особою усіх необхідних дій передача прав 

вважатиметься недійсною за загальним правом, але дійсною за правом 

справедливості. 

Так, класичним прикладом наведеного є справа Re Rose (1952), у якій Містер 

Роуз передав 10 000 акцій своїй дружині, завершивши їх передачу у березні 1943 р. 

Компанія завершила процедуру передачі у червні 1943 р., коли його дружина була 

зареєстрована як власник. Установник помер, а його майно підлягало оцінці 

з метою визначення розміру податку на спадщину. Акції не підлягали 

оподаткуванню, якщо вони були передані до квітня 1943 р. Вважається, що акції 

перейшли у березні 1943 р., оскільки установник зробив усе від нього залежне, щоб 

передати акції, а остаточна дія мала бути вчинена третьою особою240. 

У цьому контексті варто також згадати значно пізнішу справу Pennington v 

Waine (2002). У цій справі Ада Чемптон володіла 1 500 з 2000 акцій у приватній 

                                                             
240 Там само. Р. 59. 
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компанії і була одним із директорів. Вона сказала Гарольду, своєму племіннику, 

який працював секретарем у компанії, що вона передає йому 400 її акцій і хоче, 

щоб він став директором. Вона повідомила про це партнера П. в аудиторській 

фірмі, яка обслуговувала компанію, та попросила підготувати документ про 

передачу акцій, який вона заповнила та повернула П. Останній залишив його 

у справі компанії, а не у її власній справі. П. потім розповів Гарольду про 

подарунок Ади і сказав, що Гарольд не повинен більше вчиняти жодних 

подальших дій та попросив його підписати необхідний документ, який би 

дозволяв йому діяти у якості директора як особи, яка володіє акціями. Гарольд 

підписав документ, а Ада як директор контрасигнувала його. У своєму заповіті 

Ада заповіла 620 акцій Гарольду з тим, що після її смерті він матиме 1 020 акцій 

з 2 000. За місяць вона померла241. 

Суд вирішив, що хоча вона і не зробила все, що було необхідно згідно 

з рішеннями у справі Re Rose, передача може бути залишена в силі на підставі 

принципу недобросовісності (unconscionability242). Вона говорила Гарольду, що 

хоче передати акції йому і хотіла, щоб він став директором, що неможливо, якщо 

він не буде власником акцій243. 

Отже, можна зробити висновок, що прямо виражений траст буде 

вважатися створеним: а) якщо сторонами вчинені усі дії, необхідні для передачі 

конкретного виду майна, або б) якщо установник вчинив усі дії, які залежали від 

нього особисто, хоча передача і не була завершена юридично через невчинення 

третіми особами дій, які вони повинні були вчинити, або в) якщо установник хоча 

                                                             
241 Hayton D. J., Mitchell C. Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies: 
12 ed. London: Sweet & Maxwell, Limited, 2005. Р. 232–233. 
242 Як зазначено у Black’s law dictionary, unconscionability – це «доктрина, згідно з якою суди 
можуть відмовити у виконанні несправедливих або обтяжливих контрактів через процесуальні 
порушення, що випливають з контрактів, або через суттєві порушення, пов’язані з умовами 
контракту, такі як умови, які порушують розумні очікування сторін або включають явну 
нерівність у ціні; зловживання також можуть стати підставою для встановлення факту 
недобросовісності» (Black’s Law Dictionary URL: http://blacks_law.enacademic.com/42924 (Дата 
звернення: 06.02.2018). 
243 Bray J. Key Cases: Equity & Trusts. London: Taylor & Francis, 2006. Р. 60. 
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і не вчинив усі дії, необхідні для передачі, проте це відбулося через 

недобросовісність іншої сторони. 

Таким чином, хоча й існують загальні положення про створення трастів, 

питання, чи був створений траст, розглядаються, виходячи із конкретних обставин 

справи. Суд приходить до того чи іншого рішення, аналізуючи не лише фактично 

вчинені дії установника, але і його наміри, а також поведінку (у широкому 

значенні) інших учасників відносин. 

Іноді виділяється ще один спосіб створення трасту – шляхом надання 

бенефіціаром вказівки довірчому власнику про те, щоб він управляв майном 

в уже утвореному трасті на користь іншого бенефіціара (direction). На нашу думку, 

правильніше говорити, що це є одним зі способів зміни уже наявного трасту, 

а не власне створення нового трасту. У такому випадку також не відбувається 

переходу права власності, оскільки довірчий власник не змінюється. Натомість 

за бажанням первісного бенефіціара змінюється або додається ще один 

вигодонабувач (якщо, звісно, умови первісного трасту дозволяли таку зміну). 

Незалежно від того, який зі способів (шляхів) створення трасту було обрано 

довірителем, необхідно дотримуватися певних умов, аби траст був визнаний 

дійсним, або, іншими словами, – умов дійсності трасту, а саме244: 

1. Установник повинен мати правосуб’єктність на створення трасту. 

За загальним правилом, особа, яка досягла 18 років та має повну цивільну 

дієздатність, має право створювати траст (якщо, звісно, траст визнається 

за законом країни місця проживання особи або місцезнаходження майна, що 

передається у траст). 

2. Дотримання правила трьох визначеностей (буде визначено далі). 

3. Дотримання усіх необхідних формальностей. Вважається, що для того 

щоб створити траст, не потрібно дотримуватися якихось формальностей, таких 

як, наприклад, письмова форма правочину. Проте законодавство більшості країн 

                                                             
244 Див.: Moffat G. Trusts Law: Text and Materials (Law in Context). 4th ed. Cambridge University 
Press, 2005. Р. 116–117. 
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має специфічне правове регулювання щодо передачі у траст земельних ділянок 

та інших об’єктів нерухомості, цінних паперів тощо. 

4. Траст має бути або повністю створений або передбачати достатнє 

зустрічне задоволення. Для створення трасту, як правило, необхідні дві дії: 

передача установником майна у траст та отримання довірчим власником 

зазначеного майна (звичайно, якщо установник не оголошує себе самого 

довірчим власником). Вважається, що траст не є повністю створеним (completely 

constituted) до того моменту, поки майно не перейде до довірчого власника. Якщо 

оперувати юридичною термінологією, що існує у континентальному праві, 

договір про створення трасту (як двосторонній правочин) є реальним. 

5. Траст не повинен порушувати правила стосовно безстрокового володіння 

(perpetuity)245, невідчужуваності (inalienability)246 та заборони накопичення 

(accumulation)247. 

6. Траст не повинен вводити в оману кредиторів або порушувати публічний 

порядок. 

Розглянемо тепер більш детально окремі з названих умов дійсності трасту. 

Розпочнемо із правила трьох визначеностей. 

Заява про створення трасту, яка може бути усною або міститися у документі 

про створення трасту (заповіті, договорі, односторонній письмовій заяві тощо), 

повинна бути визначеною (certain). Це означає, що установник трасту повинен 

встановити умови трасту з достатньою визначеністю для довірчого власника. 

Англійські суди та доктрина виробили основні правила такої визначеності 

                                                             
245 Відповідно до правила проти безкінечних трастів (rule against trusts of perpetual duration) 
трасти, окрім благодійних, не можуть тривати вічно. 
246 Згідно з правилом проти невідчужуваності (rule against inalienability) майно не може стати 
таким, що не підлягає передачі. Це правило запобігає ситуації, коли майно не зможе бути 
відчужене протягом безкінечно довгого періоду часу (perpetuity period), тобто протягом життя 
особи плюс 21 рік. Подарунок, який передбачає обмеження передачі майна протягом такого 
періоду, визнається недійсним. 
247 Правило проти накопичення (rule against accumulations) забороняє накопичувати дохід 
протягом безкінечно довгого періоду часу (perpetuity period). Вказівка щодо акумулювання 
доходу є дійсною лише тоді, коли таке накопичення відбувається протягом життя установника 
та 21 року після його смерті. 



 

163 

 

(certainty), в основі яких лежать висновки, викладені суддею лордом Ленгдейлом 

(Langdale) у рішенні Knight v Knight (1840): «по-перше, якщо використані слова 

в цілому мають тлумачитися як імперативні; по-друге, якщо предмет рекомендації 

або побажання є визначеним; по-третє, якщо об’єкти або особи, які мають 

отримувати доходи від таких рекомендацій або побажання також визначені»248. 

І хоч саме ця справа вважається хрестоматійною, висловлена в ній позиція уже 

на той час не була новою, оскільки і в більш ранній справі Wright v Aykyns (1823) 

суддя лорд Елдон (Eldon) зазначав, що «для того, щоб траст був дійсним, по-

перше, слова мають бути імперативними…; по-друге, предмет має бути 

визначеним; по-третє, об’єкт має бути визначеним так само, як і суб’єкт»249. 

Ці правила, які можна умовно вважати засадами дійсності трасту, дістали 

назву «правило трьох визначеностей» – визначеність наміру, визначеність 

предмета та визначеність об’єкта. Перша з них вказує на те, що зробив чи сказав 

потенційний установник для створення трасту, друга – на те, чи є майно, передане 

у довірчу власність, відокремленим і таким, що може бути ідентифіковане. 

І остання «визначеність» дає змогу встановити, чи ідентифіковані бенефіціари, 

на користь яких передане майно, або чи визначена ціль трасту250. 

Кожна із цих трьох визначеностей розглядається по черзі і має свої 

особливості. Зокрема, визначеність наміру у контрактному праві Англії 

розуміється як намір створити правовідносини. Саме вона вказує на те, чи взагалі 

хотів установник створити траст як такий. Тільки після отримання ствердної 

відповіді можна переходити до дослідження двох інших «визначеностей», 

за допомогою яких можна встановити, чи була реалізація зазначеного наміру 

успішною, ефективною, а також чи може довірчий власник в принципі реалізувати 

покладені на нього обов’язки, і якщо так, то яким чином. Чи може бути точно 

визначене майно, передане у траст, оскільки, якщо це виявиться неможливим, 

траст не вважатиметься створеним. І останнє – довірчий власник повинен точно 
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знати, хто є вигодонабувачем у конкретному трасті, або мати орієнтири, 

за допомогою яких він може його встановити. 

Наслідки кожної із невизначеностей можуть бути різними та залежать від 

конкретних обставин. У разі якщо особа оголошує себе довірчим власником, 

то траст буде визнано недійсним за наявності будь-якої з трьох невизначеностей. 

У тому ж випадку, коли майно переходить від однієї особи до іншої 

за відсутності наміру передати майно у траст (перша невизначеність), отримувач 

одержує майно, не обтяжене трастом, тобто має місце дарунок. Якщо відсутня 

одна з двох інших визначеностей, може бути створений логічно виведений траст 

(resulting trust)251. Цікава думка була висловлена М. Лупоі, який зазначав, що 

традиційні вчення, відповідно до яких створення трасту вимагає наявності трьох 

визначеностей, дуже мало використовуються. За його словами, вони мали 

значення у першій половині ХІХ ст., а тепер у разі недійсності траст 

перетворюється на логічно виведений траст на користь установника або, 

на випадок його смерті, – на користь його спадкоємців252. На нашу думку, остання 

теза спростовується судовою практикою, у тому числі сформованою протягом 

останніх кількох десятків років. 

Слід зазначити, що при застосуванні правила трьох визначеностей 

керуються так званими принципами справедливості (maxims of equity), а саме253: 

1. Право справедливості зважає на намір, а не на форму, тобто для права 

справедливості важливою є суть операції, а не її форма. Намір створити траст 

може бути реалізований, навіть якщо слово «траст» не використовувалося 

у документі, хоче це не означає, що мають бути проігноровані положення закону. 

2. Право справедливості не може допустити, щоб закон став знаряддям 

або інструментом шахрайства. У випадках, коли особа намагається досягнути 

шахрайських цілей, ґрунтуючись на недотриманні усіх формальностей, 
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передбачених законом, право справедливості ігноруватиме факт недотримання 

цих формальностей. 

3. Право справедливості розглядає те, що мало бути зроблене, 

як таке, що зроблене. Цей принцип тісно пов’язаний із таким способом захисту, 

як виконання в натурі. У випадках, коли контракт або інше зобов’язання мають 

бути уведені в дію у специфічний спосіб, право справедливості розглядає 

сторони з тієї позиції, яку б вони займали, якби зобов’язання було виконане. 

Враховуючи вказані вище принципи права справедливості, почнемо наш 

аналіз із визначеності наміру. У переважній більшості випадків траст 

створюється за попередньою домовленістю між установником, довірчим 

власником і бенефіціарами, коли кожен із учасників довірчої власності розуміє, 

ким він є у трасті. Більше того, у сучасному світі більшість трастів створюються 

за допомогою професійних юристів, які мають роз’яснити установнику суть 

і правові наслідки його дій (зокрема, наслідки підписання документа про 

створення трасту). За таких обставин намір створити траст є очевидним, тому, 

як правило, питання щодо першої «визначеності» не виникає. 

Проте трапляються й інші випадки, зокрема, тоді, коли у документі про 

створення трасту слово «траст» не використовується та навіть не йдеться про ідею 

довірчої власності. При цьому намір передати майно іншій особі є очевидним, але 

не до кінця зрозумілим щодо того, яких правових наслідків хотів досягнути 

установник. Як правило, це має місце тоді, коли особа передає майно іншій особі, 

висловлюючи побажання або надію, що воно буде використане у певний спосіб 

або на користь певних осіб. У такому разі вирішення питання, чи була створена 

довірча власність, залежить від змісту (суті) документа про передачу майна або 

навіть від усних формулювань. При цьому застосовується один із принципів права 

справедливості, а саме: «право справедливості звертає увагу більше на намір, аніж 

на форму»254. І якщо суд дійде висновку, що правовідносини, які виникли 

внаслідок реалізації певного наміру, є трастом, траст буде визнаний створеним, 
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навіть якщо особа не знала про існування концепції довірчої власності. 

Ця теза набула відображення у цілій низці судових рішень. Зокрема, у справі 

Re Kayfоrd Ltd (1975) суддя Мегеррі (Magarry) підкреслив, що «це добре 

відомо, що траст може бути створений без використання слова «траст» або 

«довіра» або подібного: питання у тому, чи був по суті достатнім намір заявити 

про створення трасту»255. Крім того, уже згадувана вище справа Paul v Constance 

(1977) переконливо показала, як може бути створений траст навіть без згадки про 

нього. 

Англійська доктрина розробила два підходи до виявлення дійсного наміру 

довірителя – суб’єктивний і об’єктивний. Суб’єктивний підхід свідчить про те, що 

довіритель насправді мав на увазі, а об’єктивний підхід – про те, що розсудлива 

людина вважатиме, що довіритель мав на увазі, виходячи із того, що він робив чи 

говорив. З такої позиції неважливо, чи хотів установник створити траст, а важливо 

те, чи з точки зору розсудливої людини випливає, що слова та поведінка довірителя 

свідчать про його намір. 

Досить часто у документах, які є підставою для переходу прав на майно, 

зокрема у заповітах, використовуються так звані прохальні або рекомендаційні 

слова (precatory words), наприклад, «повністю довіряючи», «будучи твердо 

впевненим», «маючи надію», що майно буде використовуватися певним чином. 

Використання таких слів ускладнює процес тлумачення та виявлення справжнього 

наміру установника, оскільки досить непросто визначити, чи останній покладав 

юридичні або моральні обов’язки на особу, якій передається майно. 

Досить показовим прикладом може бути справа Mussorie Bank Ltd v Raynor 

(1882), у якій заповідач залишив майно своїй дружині, «відчуваючи довіру, що 

вона діятиме справедливо щодо наших дітей під час поділу, коли воно більше їй 

не буде потрібне». Проблема такого формулювання у тому, що справді неясно, 

який намір має заповідач. З позиції права можливі три різні наслідки. Перший – 

коли заповідач мав намір залишити відповідне майно у траст на користь їхніх 
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трьох дітей, яким мала розпоряджатися дружина як довірчий власник. У такому 

випадку дружина не мала майнового інтересу у цьому майні. Другий варіант 

передбачає, що майно мало перейти до дружини для забезпечення її життя з вірою 

у те, що воно перейде у спадок дітям заповідача. За таких обставин дружина могла 

використовувати дохід від переданого майна на себе протягом її життя, але 

залишити дітям після її смерті недоторканим капітал. І останній варіант 

передбачає, що заповідач повністю залишив майно дружині, поклавши на неї лише 

моральне зобов’язання забезпечити дітей після її смерті. 

Відмінності між зазначеними конструкціями (особливо між першими двома 

і третьою) є значними, оскільки в останньому варіанті дружина з юридичної точки 

зору отримує титул на майно та має право розпоряджатися ним як захоче, 

але не повинна залишити ані пенні її дітям. Суди підтримали останній підхід, 

згідно з яким конструкція не покладала юридичних обов’язків щодо відповідного 

майна, оскільки обтяжене зобов’язання з опіки над майном не могло бути 

викладене у заповіті за допомогою використання двозначних і рекомендаційних 

формулювань256. 

Суди в різні часи по-різному підходили до вирішення питання, чи був 

створений траст внаслідок використання таких прохальних слів. Протягом 

тривалого часу суди стояли на позиції, що у таких випадках траст не виникає. 

У подальшому суди лорда Канцлера визнали можливість створення трастів таким 

чином (такі трасти дістали назву прохальних трастів – precatory trusts). Нині суди 

вважають, що коли особа хотіла передати спадкове майно у траст відповідно 

до заповіту, вона мала використовувати імперативні формулювання, такі як 

«установник», «траст», «трасті», «бенефіціари»257. 

Є ще один нюанс, на який слушно звертають увагу дослідники. При 

кваліфікації відносин та вирішенні питання, чи був створений саме траст, суди 

також звертають увагу на ціль передачі майна довірчому власнику. Так, якщо 
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«боржник передасть частину свого майна довірчому власнику з метою отримання 

максимального прибутку з управління таким майном і дасть вказівки трасті 

протягом визначеного періоду часу здійснювати кредиторам виплати 

з доходів, отриманих від управління майном, то така домовленість, скоріше за все, 

буде визнана трастом англійським судом. Проте, якщо боржник передасть майно 

або грошові кошти третій особі і навіть назве його трасті з метою розподілу 

переданого майна між своїми кредиторами, будь-якими або прямо вказаними, 

англійський суд визнає відносини, що виникають, договором доручення або 

представництвом»258. 

Крім того, можливі випадки, коли траст створюється в односторонньому 

порядку, коли ані довірчий власник, ані бенефіціари не знають про створення трасту. 

Зрозуміло, що за таких обставин особа, на яку покладено обов’язки, може 

у подальшому відмовитися виконувати функції довірчого власника, проте право 

справедливості не ставить дійсність трасту у залежність від бажання трасті. Якщо 

останній відмовляється від виконання покладених на нього обов’язків, довірчим 

власником стає особа, якій переходить майно, або адміністратор спадкового майна, 

або виконавець заповіту. Ця особа виконує роль довірчого власника до моменту 

призначення нових трасті. 

Таким чином, за відсутності точної вказівки на те, що майно передане іншій 

особі у довірчу власність, необхідно встановлювати і доводити цей факт, виходячи 

з конкретних обставин справи, враховуючи ціль передачі та особливості 

взаємовідносин між потенційними учасниками трасту. Водночас суд 

не зобов’язаний кваліфікувати певні відносини, виходячи із дослівних 

формулювань, що використовуються установником при передачі майна, а повинен 

досліджувати правову природу відносин, що виникають між сторонами. Отже, 

у загальному праві доведення наявності чи відсутності наміру щодо створення 

трасту є питанням факту, який має бути доведений у судовому порядку. У тому ж 
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випадку, якщо суд дійде висновку, що намір створити траст є невизначеним, траст 

не виникає, тому така передача майна може бути кваліфікована як подарунок, 

міна, передача майна на відповідальне зберігання, передача майна за агентським 

договором або продаж. 

Після позитивного вирішення питання щодо наявності наміру створити 

траст, необхідно встановити, чи визначене (ідентифіковане) майно, передане 

у траст, тобто перевірити наявність «другої визначеності» – визначеності 

предмета (certainty of subject). 

Зрозуміло, що для управління певним майном довірчий власник повинен 

точно знати, що це за майно, оскільки в іншому випадку він просто не матиме 

можливості належним чином виконувати свої обов’язки. Таке майно має бути 

чітко ідентифіковане і відділене від іншого майна довірчого власника та, зрештою, 

від майна будь-яких третіх осіб. У разі неможливості ідентифікації такого майна 

траст не виникне. 

Наприклад, Р. Пірсі (R. Pearce) та Дж. Стівенс (J. Stevens) виділяють такі 

проблеми, які можуть виникнути при визначенні майна, переданого 

у траст259: 

1. Не визначене майно, з якого має бути виділено траст-фонд. 

До прикладу, у справі Hemmes v Wilson Browne (1995) розглядалася угода, 

яка дозволяла особі вимагати сплати на її користь 110 000 фунтів стерлінгів 

у будь-який час. На думку судді Мозлі (Moseley), у такому випадку траст 

на вказану суму не виник, оскільки майно не ідентифіковане як предмет 

зобов’язання, а зазначена сума походить із загальних активів компанії260. 

2. Траст-фонд не був чітко ідентифікований, тобто з тих формулювань, які 

використовуються у документі про створення трасту, неможливо встановити, яке 

майно або яка його частина була передана у траст. Зокрема, використання таких 

формулювань, як «більша частина майна», «частина майна, яка не буде 
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використана» тощо, не призводить до виникнення трасту. 

У справі Palmer v. Simmonds (1854) засновник хотів передати «основну 

частину» його спадкового майна після сплати усіх боргів. З одного боку, 

зрозуміло, що становить спадкове майно засновника трасту. Його розмір після 

сплати податків також можна просто обчислити, проте для суду складно 

визначити, що означає формулювання «основна частина», а відтак суд не може 

встановити, яке саме майно передане до трасту261. 

Водночас, якщо суд дійде висновку, що, виходячи із формулювань, можна 

визначити, яке майно або скільки майна передано у довірчу власність, траст буде 

визнано дійсним. 

До прикладу, у справі Re Golay (1965) заповідач передбачив у заповіті, що 

спадкоємець має отримувати «розумно необхідний прибуток» від його майна. Суд 

дійшов висновку, що у цьому випадку відсутня невизначеність, оскільки можна 

точно обчислити, який прибуток є «розумно необхідним». Більше того, суди часто 

здійснюють відповідні розрахунки на вимогу сторін262. 

3. Неможливо ідентифікувати майно, передане у траст. 

Класичним прикладом є справа першої половини ХІХ ст. Boyce v Boyce 

(1849), у якій заповідач передав у довірчу власність «усі свої будинки» (ймовірно, 

два) на користь двох своїх дочок. При цьому він вимагав від довірчого власника 

передати одній доньці Марії той будинок, який вона вибере, а вже інший передати 

її сестрі Шарлотті. Марія померла до того моменту, поки вона обрала будинок, 

тому суд дійшов висновку, що траст не виник на користь її сестри, оскільки 

неможливо визначити, який саме будинок був переданий у довірчу власність 

на користь останньої263. Проте, якби заповідач наділив довірчих власників правом 

самостійно визначати, який будинок переходить до кожної з доньок, тобто передав 

зазначені будинки у дискреційний траст (discretionary trust), він би був визнаний 
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дійсним. 

Аналізуючи цю справу, суддя Ремджон (Ramjohn) стверджує, що за таких 

обставин відсутня невизначеність майна, переданого у траст, а наявна 

невизначеність бенефіціарного інтересу у такому майні. За його словами, така 

ситуація виникає у тому випадку, коли у траст передається майно на користь 

кількох бенефіціарів. При цьому обов’язок визначити, яка частка належатиме 

кожному з бенефіціарів, покладається не на довірчого власника, а на третю особу. 

Якщо така особа не виконає свого обов’язку і суд не зможе вирішити це питання, 

виражений траст не буде створений, натомість виникне логічно виведений 

траст264. 

4. Майно, передане у траст, є неіндивідуалізованим. Це стосується тих 

випадків, коли у траст намагаються передати однорідне майно, наділене лише 

родовими ознаками (однакові пляшки вина, цукор чи борошно у мішках тощо). 

У справі Re London Wine Co Ltd (1986 p.) споживачі купили вино у виноробної 

компанії та попросили, щоб остання зберігала вино у своєму винному будинку. Під 

час ліквідації винної компанії споживачі звернулися до суду із вимогою про 

визнання на їхню користь трасту, у якому винна компанія мала управляти вином 

у якості довірчого власника. Суд дійшов висновку, що траст за цих обставин 

не виник через невизначеність предмета трасту. При цьому суддя Олівер (Oliver) 

наголосив, що «мені здається, що будь-який траст може бути визнаний недійсним 

через невизначеність предмета. 

Мені здається, що для того щоб створити траст, необхідно, щоб існувала 

можливість визначити не лише те, яким є інтерес бенефіціара, але і якого майна 

він стосується»265. 

Аналогічних висновків дійшов суд у справі Re Goldcorp Exchange LTD 

(1995), у якій компанія пропонувала інвесторам купити золоті злитки для того, 

щоб у майбутньому передати їх покупцям на їхню вимогу. До того часу зазначені 
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злитки мали перебувати на зберіганні у компанії. Постало питання, чи може 

компанія стати довірчим власником, припустімо, 50 з 200 ідентичних золотих 

злитків? До того моменту, поки компанія не виділить 50 конкретних злитків для 

бенефіціара, траст не може бути створений, оскільки неможливо точно знати, які 

саме злитки є предметом зобов’язання.  

Водночас Г. Моффат наголошує, що коли компанія оголосить себе довірчим 

власником однієї четвертої частини своїх золотих злитків на користь певного 

вигодонабувача, то траст вважатиметься дійсним, оскільки «намір тримати 50 

злитків у трасті для бенефіціара – це зовсім інше, ніж намір тримати одну четверту 

частину від нерозподілених злитків»266. 

Слід зауважити, що стосовно акцій виникає протилежна ситуація. У справі 

Hunter v Moss (1994) апеляційний суд підтвердив юридичну силу трасту, у який 

були передані 50 з 950 акцій однієї з компаній. Суд зазначив, що «насправді, чи 

потрібна ідентифікація майна, залежить від виду майна, про яке йдеться». Хоча 

акції і є рухомими речами, вони можуть бути ідентифіковані, а тому траст не є 

недійсним через невизначеність предмета зобов’язання. Висновки, викладені 

у цьому рішенні, у подальшому були використані при розгляді аналогічних спорів, 

коли у траст передавалися акції (Re Harvard Securities Ltd (1997), Re C A Pacific 

Securities (2000)267. 

5. Майно, що виникне у майбутньому (future property). За словами дослідників, 

установник не може створити траст щодо «майбутнього майна», тобто майна, яким 

установник на даний момент не володіє, але яке він сподівається чи очікує отримати 

у свою власність у майбутньому. Прикладами такого майна можуть бути: майно, яке 

особа очікує отримати за заповітом або у разі спадкування за законом від ще живої 

людини; майно, яке особа може отримати у разі виконання спеціальної довіреності 

на право розпорядження спадковою масою; майбутнє роялті; частина майбутнього 

доходу, окрім частки у компанії; відшкодування за збитки, на які особа очікує 
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у майбутньому, тощо. 

Наведемо позицію судів стосовно майбутньої власності. До прикладу, у справі 

Williams v IRC (1965) довіритель передав у благодійний траст 500 фунтів стерлінгів 

зі свого прибутку. Апеляційний суд Нової Зеландії зазначив, що йдеться про 

майбутню власність, оскільки невідомо, чи існуватиме такий прибуток взагалі. 

Натомість, він підкреслив, що якби довіритель передав у траст певну частку від свого 

щорічного доходу, траст був би визнаний дійсним268. 

У справі Re Brooks’ Settlement Trusts (1939) син у 1929 р. вирішив передати 

довірчим власникам усе майно, яке він мав отримати від своєї матері 

за довіреністю на право розпорядження майном, яке мати отримала за шлюбним 

договором. Він отримав це право лише у 1939 р. Проте суд дійшов висновку, що 

за цих обставин траст у 1929 р. не виник, оскільки майно було «лише 

очікуванням»269. 

На останок варто наголосити, що хоча визначеність наміру та визначеність 

предмета трасту становлять різні аспекти трастових відносин, проте вони тісно 

взаємопов’язані, оскільки сумніви стосовно майна, переданого у траст, 

поглиблюють сумніви стосовно самого наміру довірителя передати певне майно 

у довірчу власність. 

Перейдемо тепер до дослідження третьої визначеності – визначеності 

об’єкта. Слід зазначити, що в англо-американському праві поняття object трасту 

використовується дещо в іншому значенні, аніж в Україні. У працях російських 

та українських авторів можна натрапити на думку, що об’єктом трасту є майно, 

передане у траст. Ми також у своїй монографії «Довірчі правовідносини 

з іноземним елементом» стверджували, що об’єктом довірчих правовідносин 

з іноземним елементом є відокремлене індивідуально визначене майно або майнові 

права, передані в управління270. Ми і тепер залишаємося на цій позиції, оскільки 
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з точки зору вітчизняної доктрини (зокрема, і підходу до розуміння поняття 

суб’єктів, об’єктів та змісту правовідносин) об’єктом правовідносин є те, на що 

спрямовані суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів таких відносин, 

тобто те, з приводу чого виникають такі відносини. Іншими словами, це можуть 

бути різноманітні матеріальні та нематеріальні блага. 

Водночас в англо-американській доктрині, говорячи про визначеність 

об’єкта у трасті, мають на увазі ціль, з якою майно передане у траст, або 

бенефіціарів, тобто осіб, на користь яких має здійснюватися управління та які 

зможуть звернутися до суду із вимогою про виконання у разі порушення довірчим 

власником своїх зобов’язань. 

Отже, у загальному праві під об’єктом трасту розуміється не майно, 

передане у траст, а те, на користь кого чи заради чого здійснюється управління, 

тоді як майно становить предмет (subject) трасту. 

Англійські юристи розробили різні способи встановлення того, чи є об’єкт 

трасту визначеним. Це так звані тести (tests for certainty of objects). Такі способи 

залежать від виду прямо вираженого трасту, об’єкт якого визначають, тобто вони є 

різними для дискреційних та фіксованих трастів. 

Далі ми докладніше розглядатимемо окремі види трастів, але тепер лише 

зазначимо, що фіксованими трастами (fixed trusts) є трасти, в яких довіритель 

прямо передбачає, хто є бенефіціаром (-арами), а також точно визначає інтерес 

кожного з них у майні (класичним прикладом такого трасту може бути «траст 

на користь моїх дітей у рівних частинах»). Отже, бенефіціари знають, який інтерес 

у майні їм належить на момент створення трасту. Відповідно, вони можуть 

використовувати свій інтерес у трасті на свій розсуд, але згідно з умовами трасту. 

Тест визначення об’єкта фіксованого трасту відомий як «списковий» або 

«груповий» (до речі, цей тест застосовувався також стосовно дискреційних трастів 

до 1971 р.). Згідно із цим тестом об’єкт трасту є визначеним, коли точно вказана 

особа (група осіб), на користь якої має здійснюватися управління майном або така 

особа (група осіб) може бути визначена судом у разі необхідності. В останньому 



 

175 

 

випадку довірчі власники повинні скласти перелік (список) потенційних 

бенефіціарів, які належать або можуть належати до певної «групи» чи класу, 

такого як, наприклад, діти, родичі установника та ін. 

Англійські юристи, ілюструючи запропонований тест, посилаються 

на справу IRC v Broadway Cottages Trust (1955), у якій установник передав у траст 

майно, доходи від управління яким довірчі власники мали передати всім або будь-

кому із групи об’єктів, які включали, серед іншого, дружину та окремих родичів 

установника та благодійну установу – Broadway Cottages Trust. Трасті виплатили 

дохід на користь останнього та подали позов про звільнення їх від оподаткування. 

Неможливо було точно встановити всі об’єкти трасту, які входять у групу, але 

можна було точно встановити, чи входить у групу конкретна особа. Суд 

вирішив, що траст не має юридичної сили через невизначеність об’єкта, а відтак 

відмовив у позові про звільнення від сплати податків.271 

У пізнішій справі OT Computers Ltd v First National Tricity Finance Ltd and 

Others (2003) позивачем була компанія, що займалася роздрібним продажем 

комп’ютерної техніки. У 2002 р. вона створила у своєму обслуговуючому банку 

два окремі трастові рахунки для оплати депозитів покупців і грошей на користь 

«термінових постачальників», а також надала банку два списки, один з яких 

містив імена покупців, а другий – деякі імена постачальників, які були 

потенційними бенефіціарами. Як зазначив суддя Памфрі (Pumfrey), питання 

виникло у зв’язку з тим, що означає «термінові постачальники». Поняття 

«термінові» дуже неконкретне для того, щоб визначити групу бенефіціарів. 

«Важливо пам’ятати, що досліджуваний траст є фіксованим трастом; відповідно, 

має існувати можливість ідентифікувати кожного члена групи». У зв’язку з цим 

траст на користь постачальників був визнаний неправильно створеним (на відміну 

від трасту на користь покупців, бенефіціарів якого було нескладно встановити)272. 

Дискреційними трастами (discretionary trusts) є явно виражені трасти, у яких 
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довірчі власники зобов’язані діяти на свій розсуд і самостійно обирати 

бенефіціарів серед певної групи або класу об’єктів та/або визначати обсяг інтересу 

кожного бенефіціара у майні. Іншими словами, у такому трасті довірчі власники 

самостійно визначають, хто, коли та скільки вигод отримає від управління 

майном. Отже, особа, яка входить до групи потенційних бенефіціарів, на момент 

створення трасту не має наперед визначеного інтересу у майні. Точніше, вона має 

потенційне право (або якщо говорити неюридичною мовою, – надію) отримати 

інтерес у трастовому майні у майбутньому. 

Тест, який дозволяє визначити об’єкт дискреційного трасту, називається по-

різному – і тестом «індивідуальної перевірки», і тестом «так або ні», і тестом 

«будь-який кандидат серед названих». 

Зазаначений тест бере свій початок зі справи McPhail v Doulton (1971), яка 

була предметом розгляду Палатою лордів. У цій справі довіритель передав майно 

довірчим власникам для того, щоб вони використовували чистий прибуток від 

управління ним на їх розсуд на користь службовців, колишніх службовців, 

працівників і колишніх працівників та їх родичів або членів їхніх сімей. 

До моменту розгляду цієї справи застосовувався «списковий» тест, про який 

йшлося вище. Проте за цих обставин було зрозуміло, що вказаного тесту явно 

недостатньо. Палата лордів дійшла висновку, що траст є дійсним, і змінила тест 

для виявлення визначеності об’єкта у дискреційному трасті, сформулювавши його 

так: якщо довірчий власник може з достовірністю сказати, що будь-який 

з названих кандидатів є або не є членом групи об’єктів, то немає потреби 

встановлювати увесь перелік таких об’єктів273. 

У справі Re Baden’s Deed Trust (1973) Вищий апеляційний суд зазначив, що 

«суд повинен мати можливість сказати про будь-якого кандидата, що він точно є 

членом групи бенефіціарів або він точно не є таким членом, тобто ім’я кандидата 

може бути поставлене в колонку «Так» або колонку «Ні». Таким чином, 

дискреційний траст буде недійсним, якщо імена деяких кандидатів мають бути 
                                                             
273 Там само. Р. 43. 
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поставлені у колонку «Я не знаю»274. Водночас у названій справі були також 

сформульовані три обмеження дії названого тесту: 

1. Семантична (лінгвістична або концептуальна) невизначеність, яка має 

місце тоді, коли неможливо точно встановити групу (клас) або групи осіб, 

стосовно яких довірчі власники мають право або зобов’язані реалізувати свої 

повноваження. 

2. Доказова невизначеність – має місце тоді, коли у довірчих власників 

відсутні дані стосовно існування або місцеперебування бенефіціарів. 

3. Адміністративна непридатність, тобто неможливість для довірчих 

власників з’ясувати, що саме вони повинні робити на свій розсуд275. 

У літературі наведено ще один поділ «невизначеностей» предмета трасту 

та його об’єкта. Так, Ч. Вебб і Т. Аккоу (T. Akkouh) пропонують класифікувати 

такі «невизначеності» на концептуальні і фактичні276: 

Концептуальні (семантичні або лінгвістичні) «невизначеності» мають місце 

у тому випадку, коли установник використовує двозначні або неточні 

формулювання, що не дають можливості точно встановити, яке саме майно 

передається у траст або кому саме воно передається. До прикладу, це може бути, 

коли установник передає «деякі» свої акції або передає «певне» майно на користь 

«деяких» друзів. В останньому випадку незрозуміло, хто є другом заповідача, тобто 

не приятелем, не колегою, а саме другом. Іншими словами, якщо особа претендує 

на отримання частки у переданому майні або вигоди від його управління, їй 

доведеться надати суду докази того, що вона є другом установника трасту. 

Водночас вважається, що траст буде визнано дійсним, якщо довіритель 

уповноважить довірчого власника самостійно визначати, на користь яких 

бенефіціарів здійснюватиметься управління майном. 

                                                             
274 Hayton D. J., Mitchell C. Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies: 
12 ed. London: Sweet & Maxwell, Limited, 2005. Р. 163. 
275 Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed. Hodder Education, 2008. Р. 50; див. також: Hayton D. J., 
Mitchell C. Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies: 12 ed. London: 
Sweet & Maxwell, Limited, 2005. Р. 166. 
276 Webb C., Akkouh T.  Trusts Law. Palgrave Macmillan, 2008. Р. 53. 
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У справі Re Barlow’s Will Trust (1979) спадкодавець залишив колекцію 

картин у траст з вказівкою, що довірчі власники можуть дозволити будь-якому 

із його друзів чи членів сім’ї продати їх. Траст був залишений в силі, незважаючи 

на те, що не було визначено, хто саме продасть конкретну картину277. 

2. Фактичні «невизначеності» мають місце у тому випадку, коли відсутність 

ключових фактів не дає можливості визначити, яке саме майно або кому саме воно 

передане, навіть якщо установник використовував досить чіткі формулювання. 

Фактична необізнаність може зробити неможливим виявлення того, чи підпадає 

певне майно під опис того, що передане у траст, або чи входить певна особа у коло 

бенефіціарів. 

Наприклад, майно передане у траст на користь усіх студентів, які вивчають 

право у певному університеті. У тому випадку, якщо навчальний заклад не веде 

списки таких студентів або такі списки з певних причин втрачені, неможливо 

точно встановити, чи є певна особа бенефіціаром за таким трастом, чи ні278. 

Ще одним прикладом такої невизначеності може стати траст на користь 

людей, вищих за певний зріст, або людей з певною масою. Звичайно, можна 

виміряти зріст і вагу конкретної людини, проте неможливо точно знати, скільки 

існує таких людей. Відповідно, не має можливості й розділити майно або вигоди 

від його управління на рівні частини між усіма бенефіціарами. 

Крім того, важливо знати місце знаходження (проживання) бенефіціарів, для 

того щоб ефективно здійснювати управління трастом на користь відповідних осіб. 

Бо навіть якщо можна встановити точне коло бенефіціарів, але невідомо, де вони 

проживають, неможливо буде здійснювати управління трастом на їхню користь. 

З викладеного випливають такі висновки: 

1. Існує два способи створення трасту – шляхом прийняття на себе 

власником майна обов’язків довірчого власника та шляхом передачі власником 

майна іншій особі. 

                                                             
277 Там само. С. 61. 
278 Там само. С. 54. 
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2. Прямо виражений траст вважається створеним: а) якщо сторонами 

вчинені усі дії, необхідні для передачі конкретного виду майна, або б) якщо 

установник вчинив усі дії, які залежали від нього особисто, хоча передача 

і не була юридично завершена через невчинення третіми особами дій, які вони 

повинні були вчинити, або в) якщо установник не вчинив усі дії, необхідні для 

передачі конкретного виду майна через недобросовісні дії іншої сторони. 

3. Питання, чи був траст створений за цих обставин, вирішується 

у кожному конкретному випадку, виходячи з правила трьох визначеностей: 

визначеності наміру (чи бажав установник створити саме траст), визначеності 

предмета (переліку майна, що передається у траст) та визначеності об’єкта 

(переліку бенефіціарів або цілі, заради якої створюється траст). Наявність 

кожної «визначеності» перевіряється по черзі. Виявлення певної невизначеності 

не призводить автоматично до недійсності трасту, а може, до прикладу, 

спричинити виникнення логічно виведеного трасту. 

 

2.2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

У довірчих правовідносинах, зокрема й у трасті, як правило, наявні три 

суб’єкти, кожен із яких має чітко встановлену роль і перелік специфічних прав 

та обов’язків, які не схожі з правами та обов’язками інших учасників. Йдеться про 

установника, довірчого власника та бенефіціарів. 

Отже, суб’єктами трасту є: 

1. Установник управління (довіритель), тобто власник майна. 

2. Довірчий власник (трасті), тобто особа, якій у власність передане майно, 

обтяжене обов’язком управляти ним в інтересах визначеної особи. 

3. Бенефіціарій (вигодонабувач), тобто особа, в інтересах якої здійснюється 

управління майном. 

Варто також зазначити, що у трасті можлива множинність осіб на стороні 

одного, кількох або усіх учасників трасту. Іншими словами, може бути один 
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установник, декілька довірчих власників і декілька бенефіціарів; декілька 

установників та бенефіціарів, але один довірчий власник; один установник, один 

довірчий власник та кілька вигодонабувачів тощо. 

Говорячи про множинність осіб на стороні трасті, О. О. Новік, посилаючись 

на Л. Ю. Міхєєву, доречно зауважує, що «наявність множинності осіб на стороні 

довірчого власника можлива в рамках одного правовідношення, оскільки закон 

не передбачає іншого. Як вбачається, у випадку, якщо установник довірчої власності 

довіряє вказане майно у довірчу власність декільком особам, то кожна із них 

стосовно нього стає в однакове правове положення, оскільки інше не передбачене 

законом або актом про створення довірчої власності»279. 

До аналогічних висновків О. О. Новік та Л. Ю. Міхєєва доходять і стосовно 

множинності осіб на стороні бенефіціара. Так, вони зазначають, що «можливість 

наявності множинності осіб на стороні бенефіціара також передбачає можливість 

існування двох або кількох бенефіціарів у рамках одного і того ж 

правовідношення довірчої власності. При цьому кожен бенефіцарій здійснює свої 

кредиторські повноваження самостійно, і, зокрема, відмова одного із бенефіціарів 

від отримання вигоди за договором (актом) не тягне за собою жодних правових 

наслідків для інших бенефіціарів, окрім, хіба що, збільшення їх часток, якщо інше 

не передбачено законом або договором (актом про створення трасту)»280. 

З наведеного випливає висновок, що, незважаючи на кількість осіб 

на стороні одного, кількох чи усіх суб’єктів трасту, правовідношення трасту 

лишається єдиним, а не «розпадається» на кілька різних правовідношень. Крім 

того, за загальним правилом, усі довірчі власники зобов’язані діяти як одна особа, 

тобто вони повинні приймати єдине рішення щодо управління трастовим майном. 

Те саме стосується і вигодонабувачів. Звісно, кожен із них може особисто вчиняти 

певні дії, проте вимагати від довірчих власників зміни умов трасту, його 

припинення та розподілу між ними майна можна лише у разі їх одностайної згоди. 

                                                             
279  Новик А. А. Доверительное управление имуществом в гражданском законодательстве: его 
становление и развитие: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Ростов-на-Дону, 2001. С. 65. 
280 Там само. С. 67. 
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Окрім можливості виникнення множинності осіб у відносинах трасту 

на практиці також існують кілька варіантів «розподілу» суб’єктів у трасті: 

4. Коли усі названі вище суб’єкти є різними особами (найбільш поширений 

«класичний» випадок: передача власником майна довірчому власнику для управління 

цим майном в інтересах третьої особи). 

5. Коли установник (довіритель) та вигодонабувач поєднуються в одній 

особі, що має місце тоді, коли установник при заснуванні трасту визначає себе єдиним 

бенефіціарієм (або одним із кількох бенефіціарів), тобто управління переданим майном 

відбувається в його інтересах. 

6. Коли установник (довіритель) поєднується в одній особі із довірчим 

власником. У такому випадку при заснуванні довірчої власності установник 

назавжди (або на певний строк, якщо це передбачено умовами трасту) втрачає 

право власності на передане майно та самостійно покладає на себе обов’язки 

з управління цим майном в інтересах визначеної ним особи. Тобто йдеться про один 

зі способів створення трасту шляхом прийняття установником-власником майна 

на себе обов’язків трасті (declaration). Поряд із цим установник може визначити 

себе одним із довірчих власників. 

7. Коли один із довірчих власників (якщо їх кілька) поєднується в одній 

особі з одним із бенефіціарів (якщо їх також кілька). За загальним правилом 

це не допускається, проте у деяких випадках така ситуація можлива. При цьому 

у будь-якому разі поєднання єдиного довірчого власника та єдиного бенефіціара є 

неприпустимим і призводить до припинення трасту. 

Даючи характеристику суб’єктів або сторін трасту, важливо також критично 

проаналізувати положення уже згадуваних Принципів європейського 

приватного права. Слід наголосити, що Книга Х DCFR повністю присвячена 

трастам. Зокрема, у ст. Х. –1:203 «Сторони трасту» зазначено, що: 

1. Установник трасту (truster) – це особа, яка створює або має намір 

створити траст шляхом вчинення юридичного акта. Відразу слід зазначити, що 

деякі науковці розкритикували запропоноване визначення установника трасту, 
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зокрема, через використання терміна «truster», який, на противагу поширеному 

у загальному праві терміну «settlоr», використовується лише у Шотландії. Крім 

того, його легко сплутати з терміном «trustee». Однак найбільшим недоліком 

цього визначення є, на думку дослідників, застосування терміна «юридичний акт» 

(judicial act), який невідомий загальному праву, хоча добре відомий цивільному 

праву. Через це, на їхню думку, досить «сумнівно, що особа з юрисдикції 

загального права буде застосовувати запропонований механізм через 

ту невизначеність, яку він може створити»281. 

2. Довірчий власник (trustee) – це особа, у якої залишається траст-фонд або 

яка набуває його при створенні чи пізніше, під час або після призначення і яка 

несе обов’язки, встановлені правилами ст. Х.–1:201. 

3. Вигодонабувач (beneficiary) – це особа, яка відповідно до умов трасту 

має право на отримання вигоди або можливість отримати вигоди від траст-фонду. 

4. Трастовий помічник (trust auxiliary) – це особа, яка відповідно до умов 

трасту наділена правом призначати або відсторонювати довірчого власника або 

давати згоду на складення ним обов’язків. 

5. Якщо інше не передбачене в цій Книзі, то: 

а) установник трасту може бути також довірчим власником або 

вигодонабувачем; 

б) довірчий власник може бути також вигодонабувачем; 

в) будь-яка зі вказаних осіб може бути також трастовим помічником. 

На нашу думку, наведені положення DCFR, які стосуються сторін трасту, є 

дещо неоднозначними. Зокрема, нам видаються досить спірними такі моменти: 

1. DCFR до сторін трасту додає ще трастового помічника, що можна вважати 

відходом від традиційного тричленного складу суб’єктів трасту. 

Водночас варто зазначити, що у законодавстві деяких країн роль трастового 

помічника (до речі, такий термін практично не застосовується) виконує так званий 

                                                             
281 Див.: The Future of European Property Law / Ed. by Sjef Erp van, A. Salomons, B. Akkermans. 
Munich: De Gruyter, 2012. Р. 24. 
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протектор (protector), або спостерігач (enforcer), – особа, яка за бажанням 

установника може бути призначена для контролю за діяльністю довірчого 

власника. Найчастіше протекторів або спостерігачів призначають у міжнародних 

трастах «слугувати мостом між установником трасту та довірчим власником або 

юрисдикцією трасту»282. Як правило, такі особи наділені правами призначати 

нових довірчих власників, замінювати одних трасті іншими, змінювати 

юрисдикцію трасту тощо. 

Як зазначають дослідники, «протектор – це особа, яка може представляти 

інтереси та побажання установника трасту. Протектор може бути корисним 

і практичним інструментом, якщо траст потребує зміни свого статусу через зміни 

у податковому законодавстві, або для того, щоб врегулювати розбіжності стосовно 

інвестування чи змінити бенефіціарів або деякі інші аспекти трасту, аби краще 

відповідати справжнім намірам установника трасту»283. 

Наприклад, у США деякі штати, такі як Аляска, Південна Дакота, Айдахо 

та Теннессі, мають кодифіковані норми, які визначають повноваження 

протектора284. Відповідні положення містяться і в законодавстві деяких країн. 

Зокрема, Закон Санта Лучії «Про міжнародний траст» (2002) (Saint Lucia 

International Trust Act No. 15 of 2002)285 надає право протектору, якщо інше прямо 

не передбачено документом про створення трасту, протягом часу існування 

міжнародного трасту: усувати довірчого власника та призначати нового або 

додаткового довірчого власника; змінювати право, що має застосовуватися 

до регулювання трасту; отримувати інформацію щодо рахунків довірчого 

власника тощо. За законодавством вказаної країни протектором може бути 

установник міжнародного трасту, бенефіціарій, один з кількох довірчих власників 

                                                             
282 Генкин А. С. Эффективный траст: опыт Западной Европы и российская практика. М.: 
АЛЬПИНА, 1999. С. 94. 
283 Ruce P. J. The Trustee and the Trust Protector: a Question of Fiduciary Power. Should a Trust 
Protector be held to a Fiduciary Standard? Drake Law Review. 2011. Vol. 59. Р. 72–73. 
284 Там само. Р. 73. 
285 International Trust Act No. 15 of 2002. Revision Date: 31 Dec 2008. Laws of Saint Lucia. Cap. 
12.19. P. 1–52. URL: http://www.saintluciaifc.com/pdf/legislation2008/intl_trust_cap1219.pdf (Дата 
звернення: 07.02.2018). 
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або будь-яка інша особа. Проте у разі виконання особою своїх обов’язків 

як протектора вона не може розглядатися як довірчий власник. 

На нашу думку, правовий статус трастового помічника, або протектора, 

у довірчих відносинах є дещо дискусійним. Ще більш дискусійною є правова 

природа його повноважень – належать вони до фідуціарних чи ні? Відповідь 

на це питання дала б змогу визначити специфічні способи захисту бенефіціарів 

і довірчих власників від неправомірних дій самого протектора286. 

З одного боку, ми не ставимо під сумнів авторитет авторів DCFR, які 

включили трастового помічника до складу сторін трасту. З другого боку, на відміну 

від трьох інших суб’єктів трасту, існування яких є обов’язковим для виникнення 

трасту (навіть у разі поєднання кількох суб’єктів в одній особі, наприклад, 

установника та довірчого власника або установника та бенефіціара), наявність 

трастового помічника, на нашу думку, не впливатиме на дійсність трасту і є 

факультативною. Він призначається за бажанням довірителя як додаткова гарантія 

забезпечення виконання довірчим власником своїх обов’язків. Крім того, він може 

поєднуватись в одній особі із будь-яким суб’єктом трасту (установником, 

бенефіціарієм або одним із довірчих власників / управителів) або бути третьою 

особою. 

Слід також наголосити, що введення трастового помічника до переліку 

сторін трасту уже було піддане критиці з боку дослідників, які підкреслювали, що 

це поняття невідоме англійському праву, тому незрозуміло, навіщо потрібна така 

особа287. 

З огляду на роль та функції трастового помічника (протектора), на нашу 

думку, він не може вважатися суб’єктом трастових відносин, оскільки останні 

складаються між довірителем, бенефіціарієм і довірчим власником. Це так звані 

                                                             
286 Щодо правової природи повноважень протектора – див. Ruce P. J. The Trustee and the Trust 
Protector: a Question of Fiduciary Power. Should a Trust Protector be held to a Fiduciary Standard? 
Drake Law Review. 2011. Vol. 59. Р. 79–89. 
287 Див.: The Future of European Property Law / Ed. by Sjef Erp van, A. Salomons, B. Akkermans. 
Munich: De Gruyter, 2012. С. 24. 
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«внутрішні» правовідносини, на противагу правовідносинам «зовнішнім», які 

виникають між довірчим власником та усіма третіми особами під час управління 

переданим майном. Протектор (навіть будучи одночасно одним із суб’єктів 

довірчого правовідношення) здійснює контроль за діяльністю довірчого власника, 

а це означає, що він діє на останнього «ззовні», що виключає можливість його 

участі у довірчих, тобто «внутрішніх», правовідносинах. 

2. Згідно з п. п. «b» ст. Х. –1:203 Принципів європейського приватного права, 

довірчий власник може бути також вигодонабувачем. Варто наголосити, що 

за загальним правилом, у класичному трасті поєднання довірчого власника 

та бенефіціарія не допускається взагалі, оскільки у такому разі буде порушено 

принцип, покладений в основу довірчих правовідносин, – заборона довірчому 

власнику управляти переданим майном на свою користь та / або отримувати вигоди 

від такого управління. За таких обставин утрачатиметься вся суть довірчих 

правовідносин як відносин з управління чужим майном та дії у чужому інтересі. 

Проте останніми роками спостерігається поступовий відхід від такої категоричної 

заборони та за певних обставин допускається поєднання в одній особі одного 

з кількох довірчих власників та одного з кількох бенефіціарів. Іншими словами, 

це можливо лише за умови існування множинності на стороні трасті та на стороні 

вигодонабувачів. Якщо ж єдиний довірчий власник поєднаний з єдиним 

бенефіціаром, траст припиняється. 

Враховуючи викладене, цікаво, яким чином складатиметься практика 

застосування Принципів європейського приватного права в частині, що стосується 

сторін трасту. 

Установник (settlor, truster, testamentor) – це власник майна або інша особа 

у випадках, прямо передбачених законом, яка передає майно у власність іншій 

особі для управління ним в інтересах визначених осіб або для досягнення певної 

мети. При цьому залежно від того, яким є траст – прижиттєвим (inter vivos 

trusts) чи спадковим (testamentary trusts), власник називається або установником 

(іноді довірителем – settlor), або заповідачем (testamentor). 



 

186 

 

Без сумніву, довіритель відіграє важливу роль у відносинах трасту, оскільки 

саме він визначає умови трасту, вирішує, яким буде траст-фонд, тобто перелік 

майна, яке передаватиметься у траст, хто буде виступати довірчим власником 

(чи власниками), перелік його прав та обов’язків, а також визначає ціль створення 

трасту або перелік вигодонабувачів або, принаймні, передбачає правила чи 

критерії, за якими можуть бути визначені вигодонабувачі. Іноді через 

це установника поетично називають «автором трасту»288. 

Водночас особливість правового становища установника полягає у тому, що 

з моменту створення трасту він втрачає права на передане майно. Звісно, втрата 

права може бути тимчасовою або у певній частині, коли це передбачено 

документом про створення трасту, проте, коли йдеться про класичний 

безвідкличний траст, первісний власник втрачає свій інтерес у переданому майні. 

Отже, якщо інше не передбачено умовами трасту, установник завершує свою 

функцію у довірчих правовідносинах з моменту створення трасту та передачі 

майна. Після цього він може бути лише стороннім спостерігачем, який не має права 

втручатися у процес управління майном, давати вказівки довірчим власникам, 

вимагати захисту прав на майно тощо. 

Це правило дістало відображення у висновках, викладених у справі Re 

Bowden (1936), у якій установниця до того як стати черницею і скласти обітницю 

бідності, цнотливості та слухняності, передала майно довірчим власникам 

на користь визначених бенефіціарів. Пізніше вона змінила свою думку, і коли вона 

залишила монастир, то спробувала повернути майно у свою власність. Суд дійшов 

висновку, що з моменту створення трасту позивач як установник втратив свій 

інтерес у майні, а відтак майно не може бути повернуте289. 

До речі, в англо-американській літературі (на відміну від української 

та російської) правовому статусу довірителя приділяється чи не найменше уваги, 

оскільки довірителем може бути особа (фізична або юридична290), яка має право 

                                                             
288 Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed. Hodder Education, 2008. Р. 18. 
289 Там само. Р. 18. 
290 Щодо можливості органів державної влади та місцевого самоврядування, а також держави 



 

187 

 

передавати своє майно у довірчу власність згідно із законодавством відповідної 

країни, де така передача відбувається. За таких обставин застосовуються загальні 

положення про правосуб’єктність відповідної особи. Натомість значно більше 

уваги приділяється процесу створення трасту, про який детально йшлося 

у попередньому пункті, зокрема, дотриманню усіх трьох правил визначеностей. 

Тобто дослідників більше цікавить не сама особа довірителя, а те, чи були 

дотримані ним правила створення трасту, оскільки інакше траст просто не буде 

створений або потребуватиме судового втручання для визначення справжніх 

намірів довірителя. 

Значно цікавішим і складнішим є правове становище довірчого власника 

(trustee), до якого переходять права на майно, обтяжені обов’язком діяти 

в інтересах вигодонабувачів або для досягнення певної мети. 

Особа може стати довірчим власником внаслідок: 1) прийняття власником на 

себе обов’язків трасті; 2) передачі власником майна іншій особі у прямо вираженому 

трасті; 3) визнання особи довірчим власником за певних обставин у результативному 

або конструктивному трасті. Є ще один, досить екзотичний, спосіб стати довірчим 

власником, про який іноді згадують в літературі. Так, за деяких обставин особа, яка 

не призначалася довірчим власником або навіть не утримує майно, може бути визнана 

trustee de son tort або de facto trustee («довірчий власник з делікту» або «фактичний» 

довірчий власник). Це можливо у тих випадках, коли особа має змогу певною мірою 

контролювати трастове майно та, не будучи довірчим власником, виконувати функції 

трасті (при цьому, як правило, не йдеться про осіб, які залучаються довірчими 

власниками для кращого управління майном, таких як агенти, солісітори тощо). 

Зазвичай суди не покладають відповідальність на чесних професіоналів, які бувають 

залучені до трастового бізнесу, проте якщо все-таки суд визнає особу trustee de son tort, 

то на неї не лише будуть покладені обов’язки «звичайного» довірчого власника, але 

вона зможе бути притягнутою до відповідальності, як і будь-який інший трасті291. 

                                                                                                                                                                                                                 
виступати у якості установника трасту див.: Онищенко Г. В. Довірчі правовідносини 
з іноземним елементом. Київ: Алерта, 2012. С. 44–45. 
291 Webb C., Akkouh T.  Trusts Law. Palgrave Macmillan, 2008. Р. 272–273. 
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Зрозуміло, що особа (фізична або юридична) може бути довірчим власником 

за наявності у неї повної правосуб’єктності та відповідності її вимогам 

законодавства певної країни, де створюється траст. Загалом, не існує законодавчих 

обмежень стосовно призначення довірчим власником будь-якої особи; проте є 

особи, які хоча і мають правоздатність, щоб бути трасті, можуть бути настільки 

небажаними (undesirable) у цій ролі, що суд усуне їх, навіть якщо вони будуть 

призначені. Зокрема, суд може визнати небажаними тих довірчих власників, у яких 

виявлено фінансову безвідповідальність, що за певних обставин може призвести 

до банкрутства, або факт вчинення злочинів, пов’язаних із нечесністю, або якщо 

призначення особи у якості довірчого власника поставить її у становище, коли 

її бенефіціарний інтерес конфліктуватиме із її обов’язками довірчого власника292. 

Цікава ситуація складається стосовно можливості призначення довірчим 

власником неповнолітніх осіб. У Великобританії прямо виражене призначення 

неповнолітньої особи традиційно вважатиметься недійсним. Водночас за певних 

обставин неповнолітній може стати довірчим власником у результативному трасті. 

Зокрема, у справі Re Vinogradoff (1935) жінка передала військові акції (War 

Stock) на спільне ім’я її та її онуки, якій на той момент було чотири роки. Не було 

жодної presumption of advancement293, тому суд вирішив, що онука тримає акції 

у якості довірчого власника у результативному трасті294. 

Історично складалося так, що найчастіше довірчими власниками виступали 

фізичні особи – знайомі, рідні або просто люди, яким довіритель міг довіряти 

розпорядження своїм майном. Досить часто й досі довірчим власником виступає 

сам установник, який бере на себе обов’язок управляти частиною свого майна 

на користь інших осіб або для досягнення певної мети. Водночас із розвитком 

                                                             
292 Oakley A. J. The Modern Law Of Trusts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, Parker and Mellows, 
2003. Р. 544. 
293 Presumption of advancement – презумпція про просування, що існує у трастовому, 
контрактному або сімейному праві, яка передбачає, що передача майна від батьків до дитини 
або від одного подружжя до іншого є подарунком і захищає від презумпції виникнення 
результативного трасту. 
294 Oakley A. J. The Modern Law Of Trusts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, Parker and Mellows, 
2003. Р. 544. 
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та ускладненням суспільних відносин спостерігається чіткий відхід від довірчих 

власників-фізичних осіб до юридичних осіб, які здійснюють управління передусім 

на засадах професійності. Як зазначав Е. Дженкс ще у першій половині ХХ ст., 

«правова політика рішуче спрямована проти залишення довірчої власності у руках 

однієї особи, якщо остання не є корпорацією»295. Тому довірчими власниками все 

частіше виступають юридичні особи – компанії, які спеціалізуються на наданні 

довірчих послуг на професійній платній основі (банки або траст-відділи у банках, 

довірчі товариства, фонди тощо). Залежно від законодавства тієї чи іншої країни 

до довірчих власників можуть пред’являтися додаткові вимоги (особливий 

правовий статус, обов’язок отримання певної ліцензії або дозволу на здійснення 

усіх або окремих довірчих операцій). До компаній, які займаються управлінням 

цінними паперами, як правило, висувають ще більш жорсткі вимоги. Наданням 

таких послуг можуть займатися переважно професійні учасники фондового ринку, 

для яких це є єдиним видом діяльності. 

Отже, для створення трасту установник має вирішити, хто виступатиме 

довірчим власником стосовно траст-фонду – він сам чи родич або інша фізична 

особа, якій установник може довіряти, або професійний управлінець (юрист, 

фінансист чи юридична особа, такі як банк або фінансова компанія з управління 

активами). Залежно від ухваленого рішення буде вирішуватися подальша доля 

всього трасту, починаючи від того, чи був він належним чином створений 

(наприклад, у разі наявності сумніву або оспорювання можливості конкретної 

особи виступати у якості довірчого власника) та закінчуючи потенційним колом 

прав та обов’язків трасті (від покладення моральних обов’язків до існування 

обов’язку професійного управління за винагороду). 

Аналізуючи правовий статус довірчих власників, важливо визначити їх 

права та обов’язки, проте це практично неможливо, оскільки різноманіття трастів 

                                                             
295 Дженкс Э. Английское право (Источники права. Судоустройство. Судопроизводство. 
Уголовное право. Гражданское право) / Пер. Л. А. Лунц. М.: Юрид. изд-во Министерства 
юстиции Союза ССР, 1947. C. 319. 
 



 

190 

 

передбачає різноманіття прав та обов’язків трасті. Установник має практично 

необмежене право визначати умови трасту, а відтак перелічити, що може, а що 

повинен робити довірчий власник, взагалі не вбачається можливим, оскільки його 

повноваження значною мірою різняться. 

Під час визначення переліку обов’язків довірчого власника у кожному 

конкретному випадку виходять передусім з намірів установника, базуючись 

на припущенні, що саме він хотів від довірчого власника, передаючи майно 

у траст. Водночас, якщо установник прямо не зазначив про наявність певного 

обов’язку, це ще не означає, що його не існує, оскільки відповідний обов’язок 

може випливати із положень закону або бути загальновідомим із практики. Крім 

того, існують основоположні принципи, які є загальними для всіх довірчих 

власників та які лежать в основі повноважень трасті у кожному конкретному 

випадку. Без них траст не зможе вважатися трастом. 

Ця теза чудово проілюстрована у справі Armitage v. Nurse (1998) суддею 

Міллетом (Millett): «Є перелік зобов’язань довірчого власника перед 

бенефіціарами, які є фундаментальними у концепції трасту і не піддаються 

скороченню та виконуються ними. Якщо у бенефіціарів немає прав, які вони 

здійснюють відносно довірчих власників, не існує і трасту… Обов’язок довірчого 

власника – діяти у трасті чесно та добросовісно на користь бенефіціарів є 

мінімально необхідним для надання змісту трасту»296. Викладені вище висновки 

судді Міллета щодо обов’язку діяти «чесно та добросовісно на користь 

бенефіціарів» визначаються як фідуціарний обов’язок довірчого власника. 

В іншій відомій справі Bristol and West Building Society v Mothew (1998) суддя 

Міллет пропонує таке визначення фідуціарних обов’язків: «фідуціарій – це дехто, 

хто бере на себе обов’язок діяти задля або від імені іншої особи у специфічний 

спосіб в умовах, за яких виникають довіра та впевненість. Характерною ознакою 

зобов’язання фідуціарія є зобов’язання вірності (loyalty). Суть цього обов’язку має 

декілька проявів. Фідуціарій повинен діяти добросовісно; він не повинен 
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отримувати доходи від трасту; він не повинен ставити себе у становище, в якому 

його інтереси конфліктуватимуть із обов’язком; він не повинен діяти на свою 

користь або на користь третіх осіб без повідомлення про це принципала. 

Це не вважається вичерпним переліком, але він є важливим для визначення 

природи фідуціарних обов’язків»297. 

Звичайно, поряд із фідуціарними обов’язками у довірчого власника існують 

також інші, нефідуціарні, обов’язки, перелік яких визначити складно, оскільки, 

як уже зазначалося, він залежить від конкретних обставин та умов трасту. 

Протягом останніх років розмежуванню зазначених обов’язків як практиками, так 

і науковцями приділяється значна увага. 

Суддя Міллет у вже згадуваній справі Bristol and West Building Society v 

Mothew (1998) зазначає: «Вислів «фідуціарні обов’язки» у вузькому значенні слова 

обмежений тими обов’язками, що є специфічними для фідуціаріїв і порушення 

яких призведе до юридичних наслідків, відмінних від тих наслідків, до яких 

призводить порушення інших обов’язків. Якби це визначення не було настільки 

обмеженим, йому б не вистачало практичної користі. У цьому сенсі очевидно, що 

не кожне порушення довірчим власником свого обов’язку є порушенням 

фідуціарного обов’язку… Недоречно застосовувати визначення [фідуціарного 

обов’язку] до обов’язків довірчого власника або іншого фідуціарія… Воно 

обмежене справами, у яких фідуціарна природа обов’язку має специфічні правові 

наслідки…»298. 

З наведеного суддя Міллет робить висновок, що: 1) не кожен обов’язок, що 

має довірчий власник, є фідуціарним обов’язком; 2) фідуціарні обов’язки 

відрізняються від нефідуціарних обов’язків засобами правового захисту, які 

можуть використовуватися бенефіціарами у випадку порушення умов трасту. 

Іншими словами, засоби правового захисту у разі порушення фідуціарного 

обов’язку відрізняються від тих, які можуть застосовуватися тоді, коли довірчий 
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власник порушив свій інший обов’язок, і ці два різновиди не повинні змішуватися, 

оскільки нам необхідно знати, який саме обов’язок порушив довірчий власник, 

щоб визначити, як бенефіціарій може відновити порушене право299. 

Як уже зазначалося, існує багато різновидів трастів, у яких довірчі власники 

виконують різні функції і мають різний обсяг повноважень. Поряд із цим у деяких 

країнах, зокрема в Англії, виділяються спеціальні довірчі власники, повноваження 

яких є специфічними і визначеними в окремих нормативних актах. Далі 

пропонуємо коротко зупинитися на деяких із них300. 

Юридичний довірчий власник (juridical trustee) – особа або компанія, яка 

призначається судом у якості довірчого власника у справах, де управління трастом 

є предметом суворого нагляду суду. Призначення такого трасті загалом 

відбувається за заявою чинного довірчого власника або бенефіціара, проте 

це можливо і на вимогу особи, яка створює траст. Такий вид довірчих власників 

виник відповідно до Закону про юридичних довірчих власників (1896)301, коли 

не існувало правового механізму заміни особистого представника у тих випадках, 

коли він далі не міг продовжувати виконувати свої обов’язки. Особливістю 

становища юридичного довірчого власника є те, що вигодонабувачі захищені від 

його провини з огляду на те, що він зазвичай надає суду гарантію належного 

виконання своїх обов’язків. Він перебуває під пильним наглядом суду. Крім того, 

спеціальні положення закону дозволяють перевіряти його рахунки. Юридичні 

довірчі власники, як правило, мають право на оплату їхніх послуг за рахунок траст-

фонду. 

Траст-компанії (trust corporations). Як відомо, практично будь-яка 

юридична особа може бути довірчим власником, проте не кожна вважається 

трастовою компанією. Це, як правило, банки або страхові компанії, які надають 

                                                             
299 Там само. Р. 270. 
300 Див.: Oakley A. J. The Modern Law Of Trusts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, Parker and 
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послуги довірчих власників на професійній основі та відповідають певним 

умовам – визначення цього виду діяльності одним із видів статутної діяльності, 

певний розмір статутного капіталу, місце реєстрації та здійснення діяльності 

на території Великої Британії або Європейського Союзу. 

Окрім того, траст-компаніями визнаються: 1) корпоративні органи, яких 

призначає суд як довірчого власника у конкретній справі; 2) певні органи, 

створені для того, щоб бути довірчими власниками у благодійних трастах; 3) 

певні державні службовці, зокрема, публічний довірчий власник (Public Trustee), 

солісітор казначейства (Treasure Solicitor), офіційний солісітор (Official Solicitor); 

4) більшість органів місцевого самоврядування або певні публічні органи. 

Основними перевагами траст-компаній є те, що вони мають значно ширші 

права, аніж приватні довірчі власники, зокрема, у частині прийняття самостійних 

рішень, інвестування, управління земельними ділянками тощо. 

Публічний довірчий власник (Public Trustee) – одноосібна корпорація 

(corporation sole302), яка створюється відповідно до Закону про публічного 

довірчого власника (1906)303. Це означає, що він «ніколи не помирає», тому ніколи 

не виникає необхідності призначення нового довірчого власника у трастах, які він 

адмініструє. Якщо він діятиме неправомірно та заподіє шкоду бенефіціару або 

трастовому майну, держава зобов’язана буде її відшкодувати. 

До його основних функцій належить адміністрування приватних трастів, 

особливо маленьких, хоча він також може бути призначений як юридичний 

                                                             
302 Corporation sole («одноосібна корпорація») – юридична особа, що по суті складається 
з однієї посади, зайнятої однією фізичною особою. Це дозволяє корпорації пройти без перерви 
у часі від однієї особи, яка виконує функції одноосібної корпорації, до її правонаступника, 
забезпечуючи правову спадкоємність, оскільки усі наступники мають однакові повноваження 
і майно своїх попередників. До прикладу, до одноосібних корпорацій відносяться: монарх 
(Crown), Архієпископ Кентерберійський (Archbishop of Canterbury), єпископи Англійської 
церкви, Головний інспектор з кримінальної юстиції у Північній Ірландії (Chief Inspector of 
Criminal Justice in Northern Ireland), Спеціальний уповноважений Англії з питань дітей 
(Children’s Commissioner for England), омбудсмен з публічних послуг в Уельсі (Public Services 
Ombudsman for Wales), публічний довірчий власник (Public Trustee) та ін. 
303 Public Trustee Act 1906. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/55/introduction (да-
та звернення: 06.02.2018). 
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довірчий власник або як довірчий власник-опікун. Крім того, він може бути 

призначений для управління власністю засуджених осіб. Він не має права 

виконувати функції довірчого власника у релігійних або благодійних трастах 

і може вести справи у цільових трастах лише при їх ліквідації. Незважаючи 

на те, що публічний довірчий власник є державним службовцем, він має право 

управляти трастом, як і будь-яка інша приватна особа. Він має право відмовитися 

від управління трастом, окрім як з підстави, що розмір трастового майна є 

маленьким. Також він має право управляти майном як самостійно, так і разом 

з іншими довірчими власниками. 

Довірчий власник-зберігач (Custodian trustee) – особа, яка пасивно 

утримує трастове майно та пов’язані з ним документи, залишаючи активне 

управління та виконання інших обов’язків у руках управляючих довірчих 

власників, тобто у разі наявності зберігача та інших довірчих власників функції 

збереження та управління майном розділені. Перевагою розподілу функцій є 

зручність при управлінні трастом, оскільки якщо зберігач утримує майно у трасті, 

не потрібно передавати титул власника майна у разі необхідності змінити 

довірчого власника, який здійснює управління (до прикладу, у випадку його 

смерті). 

Зберігачем може бути як публічний довірчий власник, так і одноосібна 

корпорація. Зберігач має право на оплату своїх послуг. Інститут зберігача 

не досить часто використовується у сімейних трастах, проте він набув великого 

поширення у пенсійних трастах. 

Номінальний або «голий» довірчий власник («nominee», «bare trustee») – 

напевно, один із найбільш популярних різновидів довірчих власників у сучасній 

загальносвітовій системі управління цінними паперами. Такі довірчі власники мають 

право управляти трастом не лише на користь бенефіціара, але і виключно відповідно 

до його чітких вказівок. Якщо коротко, то у такого роду трастах бенефіціар є 

фактично власником траст-фонду, а номінальний власник не має права вчиняти 

жодних активних дій без прямої вказівки вигодонабувача. 
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Суть правового становища номінального довірчого власника показана 

в австралійській справі Hergeden v Federal Cоmr of Taxation (1988), 

де зазначено, що «[голий довірчий власник] не має інтересу у трастовому майні, 

окрім як існування офісу та юридичного титулу довірчого власника, він ніколи 

не мав або припинив виконання активних обов’язків, тому у будь-якому випадку 

майно очікує на передачу бенефіціару або за його вказівкою»304. 

Отже, закінчуючи короткий аналіз правового становища довірчого власника, 

можна дійти таких висновків: 

Особа може стати довірчим власником внаслідок: 1) прийняття власником 

на себе обов’язків трасті; 2) передачі власником майна іншій особі у прямо 

вираженому трасті; 3) визнання особи довірчим власником за певних обставин у 

результативному або конструктивному трасті. 

Усі обов’язки трасті залежно від рівня довіри установника до довірчого 

власника можна поділити на дві великі групи: фідуціарні та нефідуціарні 

обов’язки. Серед фідуціарних обов’язків основне місце посідає обов’язок бути 

вірним (loyalty). Це означає, що фідуціар повинен діяти добросовісно, не повинен 

отримувати вигоду від трасту й не ставити себе у становище, коли його обов’язок 

та його інтерес можуть мати конфлікт. Перелік нефідуціарних повноважень 

довірчого власника залежить від бажання установника та умов конкретного трасту. 

Наступним учасником (або стороною) трасту є бенефіціар. У російській 

літературі було висловлено думку, що вигодонабувач є факультативним 

учасником відносин довірчого управління, оскільки «його участь не обов’язкова 

для конструювання таких відносин»305. 

На нашу думку, такий підхід є неправильним, оскільки сама суть довірчих 

правовідносин полягає у вчиненні дій на користь іншої особи – вигодонабувача. 

Навіть якщо установник та бенефіціарій поєднані в одній особі, все одно 
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управління відбувається в інтересах останнього. Єдиний виняток, коли довірчі 

правовідносини можуть існувати за відсутності вигодонабувача, це тоді, коли 

управління здійснюється для досягнення певної мети, наприклад, для захисту 

природи (тобто наявність бенефіціара не вимагається лише у цільових трастах). 

Більше того, з позиції загального права, таке питання навіть не виникає, 

оскільки у трастовому праві існує так званий «принцип бенефіціара». 

У різних справах «принцип бенефіціара» сформульований по-різному, 

зокрема, у справі Morice v Bishop of Durham (1804) У. Грант (W. Grant) 

зазначив, що «кожен траст повинен мати визначений об’єкт. Має бути хтось, 

на чию користь суд може призначити реальне виконання»306. А ще в одній справі 

Bowman v Secular Society (1917) лорд Паркер (Parker) наголосив, що «для того щоб 

траст був дійсним, він має бути на користь особи»307. У більш пізній справі Re 

Endacott (1960) лорд Евершед (Evershed) підкреслив, що «для того щоб траст був 

ефективним, мають бути визначені бенефіціари або щоб їх можна було 

визначити»308. 

Отже, бенефіціар потрібен насамперед для того, щоб визначити, на користь 

кого має відбуватися реальне виконання, тобто здійснюватися управління 

майном. Крім того, у разі відсутності вигодонабувача ніхто не зможе звернутися 

до суду з вимогою про належне виконання обов’язків з боку довірчого власника. 

Також повнолітній і дієздатний бенефіціар має право вимагати зміни умов трасту, 

припинення трасту, передачі йому майна, заміни довірчого власника, а також 

вчинення інших активних дій стосовно трасті. 

Наразі спробуємо зупинитися на природі прав бенефіціара у трасті більш 

ґрунтовно, оскільки від цього залежить правильне розуміння їх правового статусу, 

місця та ролі у відносинах трасту, а також обсягу прав та обов’язків. Крім того, 
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дискусія щодо природи права бенефіціара не є суто теоретичною, навпаки, 

за певних обставин вона має прикладний характер, до прикладу, у разі визначення 

підсудності спору. Якщо припустити, що права бенефіціара є персональними, 

то, за загальним правилом, позов має пред’являтися за місцем знаходження 

відповідача або іноді за місцем виникнення права. Якщо права є речовими, то позов 

має пред’являтися за місцем знаходження речового права (передусім якщо трастове 

майно відноситься до нерухомості). Важливо, що від природи порушеного права 

бенефіціара залежатимуть специфічні способи його захисту та відновлення. 

Додамо, що під час аналізу природи прав бенефіціара ми свідомо будемо 

користуватися виключно роботами юристів загального права, щоб спробувати 

максимально точно передати їхнє розуміння цього неоднозначного питання. 

Варто зазначити, що як серед науковців, так і серед практиків (зокрема 

суддів) у загальному праві немає єдності у розумінні правової природи прав 

бенефіціара. Більше того, останнім часом серед юристів спостерігається чітка 

тенденція до перегляду традиційних поглядів і концепцій як на саме право 

власності у загальному праві, так і на права бенефіціара у трасті. Як зазначає 

А. Хадсон (A. Hudson), необхідно переглядати «коріння трасту», щоб «зрозуміти 

деякі логічні проблеми, з якими останнім часом стикається трастове право, 

оскільки давні методи розуміння власності як чогось обов’язково матеріального 

і такого, що легко ідентифікується, не в’яжеться з тими дискусіями, які виникли 

останніми роками стосовно різних видів нематеріального майна»309. 

Пропонуємо розпочати з традиційних поглядів на природу прав бенефіціара. 

Вважається, що бенефіціар має не лише персональне право (res in personam) 

стосовно трасті, але і речове право (res in rem), яке може захищатися від усього 

світу. Протягом багатьох років дискусія стосувалась не існування зазначених прав, 

а їхнього змісту. Коротко і дуже спрощено суть дискусії можна звести 

до того, якими є права бенефіціара – більш персональними чи більш речовими. 
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Ще понад сто років тому існували ґрунтовні розбіжності в поглядах з цього 

питання. З одного боку, Е. Коук (E. Coke), К. К. Лангдел (C. C. Langdell), Дж. 

Б. Еймс (J. B. Ames), Ф. У. Мейтленд (F. W. Maitland), Т. Е. Холланд (T. E. Holland) 

та низка інших науковців стояли на позиції, що довірчий власник є єдиним 

власником трастового майна, тоді як бенефіціар має лише персональне право 

стосовно довірчого власника або третіх осіб, які мали справи з трасті. Інша група 

науковців, такі як Дж. Селмонд (J. Salmond), Дж. Н. Помероу (J. N. Pomeroy) та О. 

У. Скотт, навпаки, переконували, що права бенефіціарів є речовими, більше того, 

вони є власниками майна за правом справедливості. 

Спробуємо проаналізувати підходи, які існували ще на початку ХХ ст. 

Почнемо з першої концепції. Свого часу Ф. У. Мейтленд у відомій праці «Право 

справедливості. А також форми позовів у загальному праві» (1910) зазначав, що 

«бенефіціар має права, які у багатьох аспектах розглядаються як аналог справжніх 

речових прав, як jura in rem», проте відразу ставив запитання, «але чи це є дійсно 

так?»310. «Ні, – відповідав він, – теза, яку я хочу донести, що майно та інтерес 

за правом справедливості не є речовими правами. Ми маємо негайно 

зрозуміти, що вони виглядають як дуже схожі з речовими правами, проте саме 

з цієї причини для нас необхідно відзначити, що за своєю суттю вони є 

персональними правами, оскільки вони розглядаються стосовно конкретної особи, 

а не всього світу»311. Він неодноразово наголошував, що «майно та інтерес 

за правом справедливості є персональними правами, проте вони мають оманливу 

схожість з речовими правами. Ця схожість полягає у наступному. Дотримання 

умов трасту може бути забезпечене не лише стосовно трасті, його представників 

та добровольців, які позиваються через нього, але і стосовно осіб, які набувають 

права за загальним правом від нього, знаючи про траст, або коли ці особи мали 

знати про траст»312. 
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Професор К. К. Лангдел також наголошував, що права за правом 

справедливості не є власністю, це «не право власності на річ, яка є об’єктом 

зобов’язання. Наприклад, якщо земля утримується однією особою на користь 

іншої, то остання не є речовим власником землі навіть за правом 

справедливості»313. 

Дослідники, які стверджували, що права бенефіціара є більше речовими, 

аніж персональними, наводили низку аргументів: по-перше, трасті є власником, 

і тут не може бути конфліктуючих прав власності на одне й те саме майно; по-

друге, право справедливості діє стосовно особи; по-третє, обов’язки довірчого 

власника можуть бути як позитивними, так і негативними; по-четверте, – 

покупець, який за плату і без попередження про позов бенефіціара отримує від 

довірчого власника трастове майно «чисте від трасту». Коротко розкриємо суть 

зазначених аргументів, враховуючи погляди тогочасних науковців314. 

Трасті є власником, і тут не може бути конфліктуючих прав власності 

на одне й те саме майно. Професор Дж. Б. Еймс зазначав, що неправильно 

говорити про те, що бенефіціар є власником трастового майна за правом 

справедливості, оскільки власником є довірчий власник і «звичайно, дві особи 

з протилежними інтересами не можуть бути власниками однієї і тієї ж речі»315. 

Аналогічної думки дотримувався і Ф. У. Мейтленд, який підкреслював, що 

вигодонабувач не може вважатися власником майна за правом справедливості, 

тому що це буде незрозумілий хаос, «громадянська війна та очевидна анархія», 

якщо загальне право та право справедливості почнуть конфліктувати316. 

Право справедливості діє стосовно особи. У праві справедливості рішення 

суду стосується особи відповідача, тобто його можуть ув’язнити або створити 
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особисто йому такі несприятливі умови, за яких йому вигідніше підкоритися, аніж 

продовжувати діяти у неправомірний спосіб. Водночас у загальному праві рішення 

суду може бути виконане і без участі відповідача, тобто з нього можуть стягнути 

певну суму коштів за рахунок примусового продажу майна. 

Обов’язки довірчого власника можуть бути як позитивними, так 

і негативними. Відомо, що обов’язки, які протистоять речовим правам, 

вважаються «негативними», тобто вони передбачають утримання від певних дій, 

які можуть порушити право власності. І навпаки, – персональним правам 

протистоять «активні» обов’язки, які передбачають, як правило, необхідність 

вчиняти певні дії. У трастових відносинах обов’язки довірчого власника частково 

активні, оскільки він зобов’язаний управляти майном і виконувати інші обов’язки, 

визначені умовами трасту (утримувати, інвестувати, зберігати тощо), та частково 

негативні – він не повинен порушувати прав бенефіціара на трастове майно, 

наприклад, утримуватися від використання майна всупереч умовам трасту, 

а також не використовувати майно на свою користь. 

Покупець, який за плату та без попередження про позов бенефіціара 

отримує від довірчого власника трастове майно «чисте від трасту». Ідеться про 

фундаментальну доктрину трастового права, яка передбачає непорушність прав 

бенефіціара. Це право захищається проти будь-яких третіх осіб, за винятком 

особи, яка добросовісно набула прав на трастове майно (bona fidae purchaser 

(transferee) of the legal estate for value without notice), іншими словами, – 

добросовісного покупця. Якщо особа буде визнана добросовісним покупцем, 

то, за загальним правом, до неї перейде право власності на майно, не обтяжене 

трастовими обов’язками. Бенефіціар втратить своє право за правом справедливості 

та не матиме права вимагати повернення майна від добросовісного покупця. Він 

також не матиме права вимагати, щоб добросовісний покупець діяв як довірчий 

власник або передавав бенефіціару доходи від майна. 

Поняття «добросовісного покупця» було розроблене судами права 

справедливості і означає особу, яка за належне зустрічне задоволення (valuable 
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consideration) набула майно у власність за загальним правом від довірчого 

власника, не будучи повідомленою про те, що продавець є довірчим власником. 

Тобто добросовісний набувач є особою, яка не знала про пороки титулу на майно. 

Для того щоб особа була визнана добросовісним покупцем, потрібно, щоб 

довірчий власник передав право власності на трастове майно за загальним правом 

особі, яка: а) надала хороше зустрічне задоволення, тобто гроші або щось, що має 

грошовий вираз; б) не була фактично повідомлена («actual» notice), тобто не знала 

про права бенефіціара; в) не була «передбачувано» повідомлена («constructive» 

notice), тобто не знала про ці права, які вона мала виявити, якби провела всі 

звичайні та розумно необхідні дослідження під час купівлі такого роду майна; г) 

не була «умовно» повідомлена («imputed» notice), тобто жоден із агентів, які на неї 

працюють при купівлі майна, не були фактично та «передбачувано» 

повідомлені317. 

Аналізуючи права бенефіціара крізь призму існування концепції 

добросовісного набувача, К. К. Лангдел зазначає, що «якби права бенефіціара 

за правом справедливості були речовими, вони б слідували за річчю 

до добросовісного покупця, яку він отримав за плату та без попередження». 

У зв’язку з цим прихильники цієї концепції робили висновок, що вимоги 

бенефіціара до довірчого власника є суто персональними, а не речовими. 

До речі, цей аргумент був розкритикований професором А. Хадсоном, який 

на прикладі рішень як загальних судів, так і судів справедливості довів, що 

у дев’яти з десяти випадків перехід трастового майна до добросовісного покупця 

відбувався без згоди власника318. 

Як бачимо, наведені вище аргументи персонального характеру прав 

бенефіціара є досить переконливими, проте, на думку представників іншої позиції 

щодо природи його прав, їх недостатньо. Зокрема, інший визначний науковець 

початку ХХ ст. А. У. Скотт у своїй відомій статті «Природа прав бенефіціара» 
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(1917) детально проаналізував наведені вище аргументи Ф. У. Мейтланда та його 

послідовників і розкритикував кожен із них319. 

На думку А. У. Скотта, права бенефіціара є більш речовими, аніж 

персональними. При цьому він вважає, що бенефіціар має два види прав: низку 

прав стосовно саме довірчого власника – як позитивних, так і негативних та низку 

прав проти всього світу – як власник майна за правом справедливості. При цьому 

трасті, на думку дослідника, хоча і є власником майна, має адекватно 

представляти бенефіціара, зокрема і у випадках порушення прав останнього 

на трастове майно. Нам видається дуже цікавим погляд дослідника на право 

власності у трасті. Він зазначає: «функція подвійного права власності є ясною. 

Трасті є буфером між бенефіціаром і світом. Стосовно всього світу він має права 

власника й обов’язки власника; проте він утримує зазначені права на користь 

бенефіціара, і тягар цих обов’язків, за допомогою суду справедливості, він може 

поширити як на трастове майно, так і у певних випадках на самого бенефіціара»320. 

Варте уваги те, що окрім наведених двох діаметрально протилежних думок 

існувала концепція «подвійної власності» (double ownership), яку представляли 

свого часу доктор А. У. Скотт та професор Дж. Г. Богерт (G. G. Bogert). На їхнє 

переконання, довірчий власник утримує титул. Права бенефіціара спочатку були 

лише персональними стосовно довірчого власника, а потім перетворилися 

на речові права, і тепер вони за змістом є еквівалентом праву власності 

на трастове майно за правом справедливості. А. У. Скотт також вважає, що 

бенефіціар має майновий інтерес, а не лише право вимоги. З такої позиції, 

довірчий власник є власником майна, а бенефіціар має майновий інтерес у трасті, 

проте такий інтерес є настільки вагомим, що він сформував специфічне право 

власності – право власності за правом справедливості321. 

                                                             
319 Там само. Р. 269–290. 
320 Там само. Р. 289–290. 
321 Див.: Patton R. G. The Nature of the Beneficiary’s Interest in a Trust. University of Miami Law 
Review. 1950. Р. 447–448. 
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Вище ми проаналізували основні концептуальні підходи до правової 

природи прав бенефіціара, кожен з яких мав свої як сильні, так і слабкі сторони. 

З часом ця дискусія не тільки не припинилася, а, навпаки, набула нових форм 

та доповнилася новими поглядами сучасних дослідників. Нині однією з найбільш 

популярних є позиція, що інтерес бенефіціара за правом справедливості 

стосується не майна, а прав довірчого власника на річ. Цю думку вперше 

висловив Ф. У. Мейтленд. Значно пізніше, тобто уже в 2000-х роках, вона була 

підтримана професорами А. Бароузом (A. Burrows), Р. Чемберзом (R. Chembers), 

Б. МакФарлейном (B. McFarlane), Л. Смітом (L. Smith) та Р. Стівенсом 

(R. Stevens)322. 

Як зазначає Дж. Едельман, суддя Верховного Суду Західної Австралії, 

«підхід до розуміння інтересу бенефіціара [більше] як інтересу, що стосується 

прав довірчого власника, які він утримує у трасті, аніж як інтересу власне 

у трастовому майні, протягом останніх років дістав вагому академічну 

підтримку»323. Ця концепція дістала назву «право проти права» (right against a 

right), або «право у праві» (right in right), і на початку ХХІ ст. набула значної 

популярності серед науковців. 

Спробуймо розібратися, що таке майнове право (proprietary right), право 

на майно (right in rem), майновий інтерес (proprietary interest), інтерес за правом 

справедливості (equitable interest) – категорії, якими часто оперує загальне право. 

Для цього проаналізуємо статтю А. Хадсона «Природа права власності у праві 

справедливості і трастах», у якій він на простих прикладах пояснює різницю між 

цими поняттями в контексті трастового права, а також аналізує їхню еволюцію 

впродовж тривалого часу324. 

                                                             
322 Див.: Edelman J. Two fundamental questions for the law of trusts. Western Australian Bar 
Association CPD Conference (15 Oct. 2011). P. 1–19. URL: 
http://www.supremecourt.wa.gov.au/_files/WA_Bar_Association_CPD_Conference_Edelman_J_15_O
ct_2011.pdf (дата звернення: 09.02.2018). Р. 1–2. 
323 Там само. Р. 8. 
324 Див.: Hudson A. The Nature of Property in Equity and Trusts. URL: 
http://www.alastairhudson.com/trustslaw/natureofproperty.pdf (дата звернення: 09.02.2018). 
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Дослідник стверджує, що зазначені поняття були сильно трансформовані 

з часів появи трасту і їх використання залежить від категорії майна. Наприклад, 

коли [король] Річард залишив Англію та передав Іоанну управління своїми 

маєтками, то право справедливості розуміло, що після повернення Річарду 

належатиме чинне право (титул) на землі (effective title in lаnd), тобто право 

на конкретне майно. Таким чином, коли йшлося про передачу у траст земельних 

ділянок – майна, яке за своєю природою не змінюється і яке складно змішати 

з іншим майном, можна було говорити про право бенефіціара на майно. 

Проте така логіка не може застосовуватися, коли йдеться про гроші, які 

перебувають на електронних банківських рахунках та переказуються на інші 

електронні банківські рахунки. Далі А. Хадсон наводить простий приклад трасту, 

коли у траст передаються гроші з метою управління ними на користь двох 

вигодонабувачів у рівних частинах. У такому випадку невідомо, на яке майно (або 

у якому майні) бенефіціари мають право, більше того, немає значення, яке 

це майно, головне, аби воно мало правильну ціну або вартість (value). 

З наведеного він робить висновок, що у зазначеній ситуації вигодонабувачі 

не мають права на трастове майно (гроші, передані у траст), вони мають права 

стосовно довірчого власника (rights against trustee), щоб він опікувався майном, 

і проти всього світу (against rest of the world), щоб унеможливити вплив будь-яких 

третіх осіб на траст-фонд. Отже, на думку А. Хадсона, бенефіціари мають майнові 

права (proprietary rights) на частину грошей, переданих у траст певної вартості. 

Крім того, як наголошує дослідник, з часів Річарда й дотепер змінився підхід 

до визначення прав на землю. Тобто, якщо сьогодні у траст передається земля 

на користь двох вигодонабувачів (навіть із правом користування), все одно вони 

мають лише майнові права на неї, а не право на конкретне майно. Це означає, що 

вони можуть користуватися землею, контролювати, яким чином довірчий власник 

здійснює управління, та протидіяти третім особам у тому, щоб вони не займали 

земельну ділянку, передану у траст. Водночас бенефіціари не мають права 

на конкретну земельну ділянку. Вони можуть отримати право на конкретне майно 
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лише у випадку поділу земельної ділянки на частини, продажу кожної частини 

та отримання конкретної суми коштів за продану частину, належну кожному 

бенефіціару. 

З наведеного випливає, що бенефіціари мають право на позов проти 

довірчого власника щодо отримання вартісного еквівалента частини майна, 

переданого у траст. І хоча позов видається майновим, по суті він є персональним 

позовом проти довірчого власника. Таким чином, А. Хадсон доходить 

висновку, що «так званий майновий позов є нічим іншим як персональним 

позовом з майновими наслідками, у цьому контексті це означає право 

контролювати, як інша особа опікується майном… і такий позов за змістом 

відрізняється від позову про безумовне право власності на землю, який є 

майновим позовом стосовно майна, яке легко ідентифікується»325. 

Загалом ми поділяємо наведені вище аргументи А. Хадсона, проте 

зазначимо, що окремі його висновки також варто розглядати критично. 

Передусім йдеться про його твердження, що бенефіціар має майнові права 

на трастове майно. Саме цей висновок можна легко спростувати. Наприклад, 

у тому випадку, коли у траст передано борг, акції, бонди, які, з погляду 

загального права, є персональними правами, виникає запитання: «Як може 

бенефіціар мати майнові права на них?». Аналізуючи таку ситуацію, 

Б. МакФарлейн описує права бенефіціара як «постійні права» (persistent rights), 

щоб чітко відрізняти їх від майнових прав за загальним правом. На думку 

науковця, специфічна природа прав бенефіціара полягає у тому, що вони не є 

просто персональними правами, проте вони не є і правами на майно. Такі права 

стосуються прав довірчого власника (якими б не були права трасті)326. Взагалі, 

з точки зору Б. МакФерлейна, траст є «гібридом» права власності 

                                                             
325 Там само. 
326 Див.: Edelman J. Two fundamental questions for the law of trusts. Western Australian Bar Asso-
ciation CPD Conference (15 Oct. 2011). P. 1–19. URL: http://www.supremecourt.wa.gov.au/ 
_files/WA_Bar_Association_CPD_Conference_Edelman_J_15_Oct_2011.pdf (дата звернення: 
09.02.2018). Р. 8. 
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та зобов’язання. На його думку, «право бенефіціара не є ані строго 

персональним стосовно довірчого власника, ані строго майновим щодо 

трастового майна, проте це право пов’язане з правом довірчого власника 

на трастове майно»327. Це право sui generis, «право проти права» або «постійне 

право» (persistent right). Право бенефіціара стосується специфічного права, що 

утримується у трасті довірчим власником та продовжує існувати (persist) проти 

будь-яких відчужувачів, що набувають право залежно від прав трасті. Слід 

також пам’ятати, що поняття «майнове право» істотно відрізняється 

у загальному праві та праві справедливості. Так, якщо у загальному праві 

об’єктом майнового права є річ, то у праві справедливості таким об’єктом є інше 

право, у випадку з трастом – право, яке утримує довірчий власник. У цьому 

значенні об’єкт майнового права у трасті ближче до немайнового права328. 

З наведеного вище можна зробити кілька важливих висновків стосовно 

правової природи прав вигодонабувача на майно: 

Бенефіціари не є власниками трастового майна, більше того, вони навіть 

не мають прав на конкретне майно (або прав у майні), передане у траст. 

За правовою природою права бенефіціара у трасті є персональними 

правами (res in personam), оскільки вони стосуються більше прав та обов’язків 

довірчого власника, аніж власне майна. Іноді таке право називають «право 

на право» або «право у праві». За таких обстави термін «право власності 

бенефіціара за правом справедливості» є умовним і передбачає наявність 

специфічних за своєю природою прав бенефіціара стосовно довірчого власника. 

Наявність персональних прав бенефіціарів передбачає можливість контролю 

за діями довірчого власника та подання персонального позову проти нього у разі 

порушення ним умов трасту. 

 

                                                             
327 Цит. за: Valsan R. The Trusts as Patrimonies: An Introduction. Trusts and Patrimonies / Ed. by 
R. Valsan. Edinburgh Studies in Law. Vol. 12. Edinburgh University Press, 2015. Р. 6. 
328 McFarlane B. Property and New Doctrinalism: Comment. University of Pennsylvania Law 
Review Online. 2015. Vol. 163. Р. 295. 
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2.3. ОБОВ’ЯЗКИ ДОВІРЧОГО ВЛАСНИКА 

 

У цій праці ми вже аналізували обов’язки довірчих власників, говорили про 

те, що, враховуючи величезну різноманітність видів та умов трастів, неможливо 

визначити якийсь вичерпний перелік обов’язків трасті. Це й не потрібно. Ми 

також вказували на поділ обов’язків довірчого власника на фідуціарні обов’язки, 

серед яких центральне місце посідає обов’язок діяти лояльно, та нефідуціарні. 

Говорили про те, що всю сукупність обов’язків довірчого власника можна 

спростити до обов’язку дотримуватися умов трасту, діяти в інтересах бенефіціара 

добросовісно та неупереджено, а також не створювати умов, за яких інтереси 

довірчого власника конфліктуватимуть з інтересами бенефіціара. Інакше трасті 

може бути звинувачений у порушенні трасту. 

Наразі хотілося б докладніше зупинитися на стандартних обов’язках трасті, 

які дозволяють здійснювати ефективне управління майном, тобто, по суті, 

належним чином виконувати функцію, заради якої майно передавалося довірчому 

власнику. 

При цьому слід зазначити, що англійські джерела розрізняють поняття 

«обов’язки» (duties) довірчого власника, під якими розуміють зобов’язання 

(obligation) та поняття «повноваження» (powers), під яким вони розуміють 

уповноваження на дію (authority to act)329. Ми зупинимося переважно 

на обов’язках довірчих власників. 

У справі Moyle v Moyle (1831) зазначалося, що особа не може бути 

примушена прийняти функцію трасті, «…але якщо вона уже прийняла її, вона 

повинна виконувати свої обов’язки настільки довго, наскільки вона 

залишатиметься у якості довірчого власника»330. 

Після свого призначення довірчий власник насамперед зобов’язаний 

перевірити законність і підстави свого призначення, для того щоб бути 

                                                             
329 Щодо співвідношення понять див.: Moffat G. Trusts Law: Text and Materials (Law in Context). 
4th ed. Cambridge University Press, 2005. Р. 415–418. 
330 Pettit P. H. Equity and the Law of Trusts. 11th ed. Oxford University Press, 2009. Р. 397. 
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певним, що він набув статусу довірчого власника з відповідними 

повноваженнями. По-друге, він повинен перевірити усі документи, пов’язані 

з трастом, щоб переконатися у передачі йому (та іншим довірчим власникам 

у разі їх існування) права власності на майно. По-третє, якщо довірчий власник 

призначений в уже існуючий траст, він має перевірити, чи не було допущено 

порушення трасту попередніми довірчими власниками. Але, звичайно, наведені 

обов’язки трасті стосуються його власних інтересів. Він має виконувати їх для 

убезпечення себе від потенційних позовів, які можуть виникнути у майбутньому, 

якщо він належним чином не перевірить наведені вище обставини та документи. 

Якщо ж говорити про загальновизнані обов’язки довірчого власника, які 

він має виконувати з метою саме управління трастовим майном 

(як фідуціарні, так і нефідуціарні), то до них, як правило, належать такі: 

- добросовісно та щонайкраще виконувати свої обов’язки в інтересах 

теперішніх і майбутніх бенефіціарів; 

- управляти майном з належною мірою турботливості так, як би це робила 

розсудлива людина (prudent man) або розсудливий інвестор (prudent investor), 

якщо довірчий власник є професійним управлінцем; 

- належним чином зберігати та охороняти траст-фонд, а також 

не відчужувати трастове майно, окрім випадків, коли це було прямо передбачено 

умовами трасту або якщо цього вимагали інтереси бенефіціара, що за потреби має 

бути доведено у суді; 

- сплачувати прибуток (або належні виплати) тим, хто має на це право; 

- надавати бенефіціарам на їх вимогу трастові документи та інформацію 

щодо трастового майна; 

- якщо у трасті декілька бенефіціарів з власними, іноді конфліктуючими, 

інтересами, діяти одностайно та неупереджено стосовно кожного з них; 

- виконувати свої обов’язки особисто; 

- не ставити себе в умови, за яких інтереси довірчого власника могли б 

суперечити умовам трасту або інтересам бенефіціарів; 
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- не використовувати надані йому законом і документом про створення 

трасту повноваження, окрім як на виконання умов трасту; 

- не змішувати траст-фонд зі своїм власним майном тощо. 

Крім того, до довірчих власників, які отримують винагороду за свою роботу, 

висуваються ще жорсткіші вимоги, зокрема, вони зобов’язані виявляти більшу 

старанність і вищу якість знань у порівнянні з тими довірчими власниками, які 

не отримують винагороду за управління майном. Те саме стосується і довірчих 

власників, які є професійними управлінцями у порівнянні з трасті, котрі є 

звичайними пересічними громадянами. До професійних трасті вимоги щодо 

компетентності, професійності та виваженості значно вищі. 

Слід зазначити, що, окрім поділу обов’язків довірчого власника з огляду на 

фідуціарність, їх поділяють ще на дві великі групи – на обов’язки, за яких довірчі 

власники виконують розподільчу роль (distributive role – стосується розподілу 

прибутку серед бенефіціарів), і ті, де вони виконують адміністративну або 

управлінську роль (administrative managerial role – стосується охорони 

та збільшення вартості трастового фонду)331. 

А тепер зупинимося на найважливіших обов’язках довірчих власників. 

Виявляється, деякі з них у процесі історичного розвитку істотно змінилися, 

причому іноді настільки кардинально, що практично втратили своє первісне 

значення. Саме тому наукові джерела навіть кінця ХХ ст., які описують обов’язки 

довірчих власників, часом є застарілими і такими, що мають більш історичну, аніж 

практичну цінність. 

Розпочнемо з тих обов’язків, за якими довірчі власники виконують 

управлінську або адміністративну роль (administrative або managerial role). 

За загальним правилом, від довірчого власника вимагається виконувати 

обов’язки з належною мірою турботливості (duty of care), так, як це робив би 

середньостатистичний розсудливий бізнесмен. У літературі це правило дістало 
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ще одну назву – prudent man of business standart. За необхідності інвестувати 

майно це правило означає потреби інвестувати якнайкраще на користь 

бенефіціарів, ураховуючи та співвідносячи ризики і потенційні прибутки від 

інвестицій. 

Правило розсудливої людини бере свій початок зі справи Harvard College v. 

Amory (1830)332, розглянутої Вищим апеляційним судом штату Масачусетс. 

Предметом судового розгляду став позов групи бенефіціарів до довірчого 

власника з тих підстав, що, на їхню думку, останній (Amory) здійснив неправильне 

інвестування в акції компанії. За умовами трастового договору довірчий власник 

мав право здійснювати інвестиції у надійні та прибуткові акції, у тому числі 

в акції публічних фондів, акції банків та інші цінні папери на його розсуд. 

Вигодонабувачі вимагали від довірчого власника відшкодування збитків, 

заподіяних зниженням вартості трасту з 50 000 доларів США до менш ніж 30 000 

доларів США. На свій захист довірчий власник вказав, що інвестиція була 

допустимою та розсудливою, з чим також погодився суд. 

Під час розгляду вказаної справи суддя Путнем вказав, що «єдине, що 

можна вимагати від довірчого власника при інвестуванні, – це те, що він має 

діяти чесно, зважено та обережно. Він повинен діяти так, як діяла б чесна, 

обережна, розумна людина при веденні власних справ, не пов’язаних 

з отриманням прибутку, але у зв’язку з постійним розміщенням свого капіталу, 

розраховуючи на очікуваний прибуток та очікувану захищеність інвестованих 

коштів»333. Такий підхід і ліг в основу правила розсудливої людини. 

У більш пізніх справах судді доходили подібних висновків. Зокрема, 

у справі Speigh v Gaunt (1883) наголошувалося, що від довірчого власника 

очікується, що він «вестиме бізнес стосовно трасту так, як і звичайний 

бізнесмен вестиме свій власний бізнес»334. Аналогічно це правило було 
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сформульоване у справі Learoyd v Whiteley (1887), у якій суддя зазначив, що 

«за загальним правилом закон не вимагає від довірчого власника вищого рівня 

старанності у виконанні своїх функцій, аніж від звичайної розсудливої особи, 

яка здійснює управління у своїх власних приватних справах»335. 

Проте у середині ХХ ст. суди поступово починають ставити під сумнів 

досконалість правила розсудливої людини. 

Зокрема, у справі Re Waterman’s Will Trust (1952) суддя Херман (Harman) 

вперше зауважив, що «я не забуваю, що від довірчих власників, які отримують 

винагороду, очікується вищий рівень старанності та знань, аніж від довірчих 

власників, які не отримують винагороду, і що банк, який презентує себе 

у публічній пресі як такий, що бере на себе відповідальність за управління, 

виконує спеціальний обов’язок»336. 

Дещо пізніше у справі Bartlett v Barclays Bank Trust Co Ltd (1980) суддя 

Брайтман (Brightman) зазначив: «я стою на позиції, що вищий рівень 

турботливості прямо залежить від такої особи, як траст-корпорація, яка 

займається спеціальним бізнесом у сфері управління трастами. Траст-корпорація 

рекламує себе в літературі такою, що є кращою за звичайну людину. 

Зі спеціалізованим персоналом підготовлених управлінців трастами, з готовим 

доступом до фінансової документації та професійними консультаціями, маючи 

справу з вирішенням трастових проблем щодня, трастова корпорація презентує 

себе зазвичай як таку, що здатна робити експертизу, а це нереально очікувати 

та нечесно вимагати від звичайного розсудливого чоловіка чи жінки, який/яка 

утримує, можливо безоплатно, а іноді неохоче, в силу сімейних обов’язків, тягар 

довірчої власності»337. 

У цій справі трастове майно, яке становило більшість акцій у компанії 
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з нерухомості, було передане довірчому власнику – професійній трастовій 

компанії. Рада директорів з кращих комерційних міркувань вирішила 

реструктуризувати інвестиційне портфоліо та інвестувати у земельний бізнес. 

Трасті не брав активної участі в обговоренні, не забезпечив себе регулярною 

інформацією щодо активів компанії, а лише покладався на щорічний баланс 

доходів і видатків. Одна із запропонованих схем виявилася катастрофічною. 

У рішенні за позовом, пред’явленим до довірчого власника, суд визнав останнього 

винним, оскільки він (трастова компанія) не діяв розсудливо при управлінні 

трастом338. У зв’язку з цим стало очевидно, що правило розсудливої людини має 

бути переглянуте. 

Отже, від звичайної людини не можна вимагати того самого рівня 

професійності, компетентності та розсудливості, що і від професійного 

управлінця, консультанта чи юриста. Хоча і від останніх не можна вимагати 

того, що вимагається від траст-компаній, які спеціалізуються саме на наданні 

послуг з управління майном, переданим у траст. І навпаки, професійний 

управлінець, а тим більше траст-компанія, не може посилатися на брак знань чи 

професійного досвіду в обґрунтування своїх дій, які завдали шкоди бенефіціару 

через невдалі інвестиції або інші дії з трастовим майном. 

Потрібно зазначити, що різниця існує також, коли інвестування 

здійснюється безпосередньо самим власником і довірчим власником. Довірчий 

власник може мати власні погляди з соціальних чи політичних питань, наприклад, 

підтримувати чи не підтримувати компанії, які займаються зброєю, алкоголем чи 

тютюном. Проте, управляючи трастовим майном, він має керуватися перш за все 

інтересами бенефіціара, а не власними переконаннями. У зв’язку з цим 

на довірчого власника почали покладати новий обов’язок – діяти так, як би діяла 

розсудлива людина з метою збереження майна для інших, а не тільки для себе 

особисто. Вказана вимога стала відома як правило розсудливого трасті (prudent 
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trustee rule)339, пізніше також модифіковане у правило розсудливого інвестора 

(prudent investor rule). Як зазначають американські дослідники, «правило 

розсудливого інвестора, як і правило розсудливої людини, не є ані законом, ані 

судовим прецедентом, а є спрямовуючим фактором для суду»340. Воно покладає 

на довірчого власника обов’язок інвестувати й управляти майном трасту так, як би 

це робив чесний інвестор залежно від строків та умов трасту. Такий обов’язок 

включає у себе моніторинг інвестицій з огляду на їх розумність та відповідність 

стратегії трасту. 

Однак трансформації правила розсудливої людини у правило розсудливого 

інвестора також виявилося замало, і внаслідок багатолітньої роботи юридичної 

комісії в Англії до ст. 1 Закону про довірчих власників (2000) (Trustee Act – далі – 

Закон 2000 р. або Закон про довірчих власників)341 було включено норму 

«Обов’язок діяти турботливо» (duty of care), яка встановила як об’єктивні 

(існування певних обставин), так і суб’єктивні (особа довірчого власника) критерії 

для визначення міри турботливості, якої можна очікувати від конкретного трасті 

за конкретних обставин. 

Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону, якщо обов’язок згідно з цим 

підрозділом застосовується до довірчого власника, він має діяти з такою 

турботливістю та уміннями, які є розумними за тих обставин, беручи до уваги, 

зокрема: а) щодо будь-яких спеціальних знань або досвіду, що він має або 

поводитися так, ніби він їх має; б) якщо він діє як довірчий власник у сфері 

бізнесу чи професії, – щодо будь-яких спеціальних знань або досвіду, які 

розумно очікувати від особи, яка діє у сфері такого бізнесу або професії. 

Наведена норма застосовується тоді, коли трасті реалізовує передбачені 

законом або прямо виражені повноваження в частині інвестування, під час 

придбання земельних ділянок, страхування майна, передачі частини своїх 
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повноважень агентам, зберігачам, юристам тощо. До речі, Закон передбачає право 

установника в умовах трасту прямо виключати застосування цієї норми. Отже, 

положення Закону значною мірою уточнили правило щодо належної турботливості 

трасті та конкретизували, що саме очікується від довірчого власника. 

Таким чином, правило розсудливої людини або розсудливого бізнесмена 

нині практично зникло, натомість воно було трансформоване у правило 

розсудливого інвестора, а правило щодо належної турботливості довірчого 

власника було конкретизоване стосовно пересічної людини та професіонала, який 

спеціалізується на управлінні майном, на рівні закону. 

Обов’язок діяти одноголосно (duty to act unanimously) виникає у випадках, 

коли у трасті є декілька довірчих власників. Як свого часу зазначав суддя у справі 

Luke v South Kenington Hotel Co (1879), «я не знайомий з жодним законом, який би 

наділяв більшість довірчих власників правом зобов’язувати меншість. Право 

зобов’язувати має лише акт [прийнятий ними усіма]»342. 

Надалі це правило неодноразово підтверджувалося судами. Воно 

передбачає, що коли інше не передбачене умовами трасту, довірчі власники 

зобов’язані діяти одноголосно. За загальним правилом, дії та рішення частини 

довірчих власників (навіть більшості з них) не є обов’язковими для усіх інших. 

До прикладу, якщо один або декілька трасті, діючи як єдиний власник, укладуть 

договір про продаж майна від свого імені та від імені інших довірчих власників 

(які не уповноважували їх на те або навіть виступали проти продажу), продаж 

не матиме юридичної сили. Винятками із цього правила є можливість прийняття 

рішень щодо управління трастом більшістю голосів довірчих власників 

(а не усіма) у благодійних і пенсійних трастах343. 

Варто акцентувати увагу на тому, що трастове майно перебуває під 

солідарним контролем усіх власників, і якщо довірчі власники (або один із них, який 
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утримує фактичний контроль над траст-фондом) приймають (є) рішення, усі довірчі 

власники несуть солідарну відповідальність перед бенефіціарами у випадку 

порушення трасту. 

Проте, як випливає зі справи Thompson v Finch (1856), довірчі власники 

можуть уникнути відповідальності, якщо доведуть, що довірчий власник 

правильно утримував контроль над траст-фондом і що інші довірчі власники діяли 

так, щоб негайно отримати гроші, інвестовані на їх спільні імена344. 

Крім того, один довірчий власник має право у подальшому подати позов 

до іншого довірчого власника про відшкодування шкоди, завданої діями 

останнього, що призвели до порушення трасту. 

Досить часто буває так, що у трасті один із довірчих власників є керуючим 

або найбільш активним. Незважаючи на це, усі довірчі власники повинні 

погоджуватися з його діями і способами управління трастовим майном. Більш 

того, «пасивні» довірчі власники визнаються винними або відповідальними 

за порушення трасту на рівні з активними довірчими власниками. 

Це правило було закладене у справі Bahin v Hugdes (1886), у якій місіс 

Хаджес була активним довірчим власником, а містер Едвардс нічого не робив. Як 

зазначив суддя Коттон (Cotton), «на мою думку, це буде запровадження 

неправильного правила, якщо вважати, що там, де один довірчий власник діє 

чесно, хоча і помилково, інший довірчий власник має право на відшкодування, 

оскільки він, нічого не роблячи, нехтує своїми обов’язками більше, ніж активний 

довірчий власник… Я вважаю, що гроші були втрачені так само через 

невиконання обов’язків містером Едвардсом, як і через винну, хоч і помилкову 

дію іншого довірчого власника – місіс Хаджес. Усі довірчі власники були 

неправими, і кожен відповідальний рівною мірою в частині відшкодування 

на користь бенефіціарів»345. 

 

                                                             
344 Pettit P. H. Equity and the Law of Trusts. 11th ed. / Philip H. Pettit. Oxford University Press, 
2009. Р. 401. 
345 Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed.Hodder Education, 2008. Р. 382. 



 

216 

 

Зазначимо, що існування обов’язку діяти одноголосно абсолютно 

не перешкоджає довірчим власникам у випадках, передбачених Законом про 

довірчих власників або документом про створення трасту, уповноважити одного 

з них на виконання тих чи інших функцій щодо управління трастом. Водночас слід 

наголосити, що довірчі власники не мають права передавати виконання 

розподільчих функцій. Ці обов’язки кожен із довірчих власників зобов’язаний 

виконувати особисто. 

Отже, з наведеного можна зробити висновок, що у трастах, де існує кілька 

довірчих власників, особливу увагу треба звертати на одностайність ухвалених 

ними рішень, оскільки якщо у подальшому виявиться, що один або кілька 

довірчих власників не погоджували, а тим паче заперечували певну юридичну дію 

або рішення інших довірчих власників, такі рішення або дія будуть визнані 

неправомірними і такими, що порушують траст. 

Обов’язок діяти неупереджено (duty to act impartially) може трактуватися 

подвійно. З одного боку, він трактується як обов’язок довірчого власника уникати 

ситуацій, за яких його власні інтереси можуть конфліктувати з інтересами 

бенефіціарів. Якщо ж така ситуація виникла, довірчий власник зобов’язаний діяти 

на користь вигодонабувачів, а не на свою користь. За таких обставин йдеться про 

«правило конфлікту» (rule of conflict), яке є одним із проявів обов’язку діяти 

лояльно. 

З іншого боку, зазначений обов’язок стосується тих випадків, коли у трасті 

існує кілька бенефіціарів. У такому разі довірчий власник не має права віддавати 

комусь перевагу або діяти переважно на чиюсь користь. Проте на практиці часто 

виникають проблеми, коли довірчий власник має дискреційні права у трасті 

стосовно бенефіціарів. У таких випадках бенефіціарам буває складно довести, що 

довірчий власник вчинив саме упереджено стосовно конкретного вигодонабувача, 

а не просто реалізовував свої дискреційні повноваження. Їм доведеться доводити, 

що: а) конкретне рішення було нерозумним, тобто жоден розсудливий трасті 

так би не зробив; б) помилковим, тобто якби не помилка довірчого власника, 
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рішення було б іншим; в) воно призвело до досягнення незаконної мети, тобто 

не тієї мети, заради якої довірчому власнику надавалися його повноваження346. 

Таким чином, довірчий власник повинен виконувати свої обов’язки, 

враховуючи інтереси усіх вигодонабувачів, не надаючи жодному із них 

преференцій у частині отримання майна або прибутків від управління трастом. 

Якщо ж ідеться про дискреційний траст, де довірчий власник наділений 

повноваженнями здійснювати розподіл майна на власний розсуд, він повинен мати 

можливість довести, що він вчинив так, а не інакше через наявність певних 

об’єктивних причин. Іншими словами, у разі оспорювання одним із бенефіціарів 

дій довірчого власника, які бенефіціар вважає дискримінаційними стосовно 

до нього, трасті повинен буде довести, що такі дії не порушували його обов’язок 

діяти неупереджено, а навпаки, вчинялися виключно в інтересах усіх 

вигодонабувачів і з метою реалізації намірів установника. 

Обов’язок діяти особисто (duty to act personally) може бути 

охарактеризований латинською сентенцією Delegatus non potest delegare 

(представник не має права делегувати), оскільки логічно, що особу трасті 

установник обирає, зважаючи саме на його персональні якості, тому 

очікується, що довірчий власник виконуватиме свої функції особисто. 

Зазначений обов’язок, який є одним із найдавніших, був сформульований 

у справі Turner v Corney (1841) суддею Ленгдейлом (Lаngdale), який наголосив, що 

«довірчі власники, які беруть на себе управління власністю на користь інших, 

не мають права перекладати свої обов’язки на інших осіб; і якщо вони наймають 

агента, вони залишаються суб’єктом відповідальності перед їхніми бенефіціарами, 

перед якими вони несуть свої обов’язки»347. 

Причинами цього було, як зазначено у справі Robson v Flight (1865), те, що 

«трасти та повноваження вважаються переданими [установником] довірчому 

власнику. Він призначає [довірчих власників] з міркувань особистої довіри в їхню 

                                                             
346 Там само. Р. 383. 
347 Pearce R., Stevens J. The Law of Trusts and Equitable Obligations: 4th ed. Oxford  University 
Press, 2006. Р. 661–662. 
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дискрецію, і це буде неправильно дозволити, щоб вони виконувалися [кимось 

іншим]»348. 

Довірчий власник мав право залучати агентів лише тоді, коли це було прямо 

передбачено умовами трасту або якщо для цього існувала розумна необхідність чи 

так робилося зазвичай. При цьому він був зобов’язаний діяти з такою мірою 

турботливості, ніби діяв розсудливий бізнесмен (йдеться про уже згадуване вище 

правило care of prudent man of business). Крім того, трасті не мав права делегувати 

більше повноважень, аніж міг виконувати агент. У такому випадку довірчий 

власник відповідав лише за власні недбалі дії щодо вибору або перевірки агента. 

Тобто у тих випадках, коли дозволялося залучення третіх осіб, довірчий власник 

не міг бути автоматично визнаний винним за неправомірні дії агента349. Отже, 

спочатку довірчому власнику, за загальним правилом, було заборонено залучати 

агентів, окрім прямо передбачених випадків. При цьому довірчі власники несли 

відповідальність за дії агентів, окрім випадків, прямо передбачених законом. 

Пізніше обов’язок діяти особисто поступово почав втрачати свою 

актуальність. І на це також були об’єктивні причини. По-перше, останнім часом 

найчастіше роль довірчих власників виконують юридичні особи, зокрема, і траст-

компанії, які спеціалізуються на наданні відповідних послуг та які мають штат 

спеціалістів. По-друге, у зв’язку зі все більшим ускладненням трастових відносин 

довірчі власники змушені все частіше залучати третіх осіб – юристів, фінансистів, 

зберігачів, агентів, консультантів у певних сферах тощо. Тобто наразі практично 

неможливо уявити, що довірчі власники діятимуть особисто при вирішенні усіх 

питань, що виникають під час управління трастом. 

З урахуванням наведеного вище обов’язок діяти персонально був дещо 

видозмінений. До прикладу, в Англії уже згадуваний Закон про довірчих власників 

змінив існуючі до того положення щодо можливості делегування довірчим 

                                                             
348 Там само. Р. 662. 
349 Hayton D. J., Mitchell С. Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies: 
12 ed. London: Sweet & Maxwell, Limited, 2005. Р. 588–589. 
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власником своїх повноважень і скасував відповідальність довірчих власників за дії 

агентів (у разі дотримання певних умов, передбачених законом). Сьогодні згідно 

зі ст. 11 Закону довірчі власники мають право уповноважити будь-яку особу 

виконувати у якості агентів будь-які або усі їхні функції, які можуть бути 

відчужені. При цьому Закон уточнює, які саме функції не можуть відчужуватися 

довірчим власником і мають виконуватися ним особисто. До них, відповідно 

до ч. 2 ст. 11 Закону, належать: розподільчі функції, тобто функції, пов’язані 

з передачею майна на користь бенефіціарів, і будь-які повноваження щодо 

розподілу гонорарів та інших платежів, капіталів чи прибутку, а також деякі 

адміністративні функції, зокрема: будь-які повноваження щодо призначення 

довірчих власників і будь-які повноваження, передбачені документом про 

створення трасту або будь-яким нормативним актом, які не дозволяють довірчим 

власникам делегувати їхні адміністративні функції іншим особам. 

Звичайно, закон установлює певні обмеження щодо того, хто може бути 

призначений агентом довірчого власника, визначає особливості делегування 

функцій у благодійних трастах, при передачі траст-фонду на зберігання 

та залучення зберігача тощо. Крім того, ч. 1 ст. 22 Закону 2000 р. передбачає, що 

у той час коли агент, номінальний власник чи зберігач продовжує діяти для 

трасту, довірчі власники: а) повинні тримати під контролем домовленості, 

відповідно до яких діють агент, номінальний власник або зберігач, та як вони 

виконують зазначені домовленості; б) за відповідних обставин повинні 

вирішувати, чи є потреба реалізувати право втручання, яке вони мають; в) якщо 

вони вирішать, що така потреба є, повинні це зробити. Частина 2 ст. 22 зазначеного 

Закону також уточнює обов’язки довірчого власника в частині контролю за діями 

агентів, яким передані повноваження з управління нерухомим майном. 

Отже, Закон 2000 р. встановлює певні обмеження у призначенні довірчими 

власниками агентів і передбачає наявність відповідного контролю за їхніми діями, 

проте головною новелою цього Закону у порівнянні із Законом про довірчих 

власників 1925 р. є скасування принципу відповідальності довірчого власника за дії 
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агентів. Так, відповідно до ст. 23 Закону 2000 р. довірчий власник не є 

відповідальним за будь-який акт або неправомірну дію агента, номінального 

власника або зберігача, окрім випадків, коли він не дотримався обов’язку 

турботливості при їх призначенні та не контролював виконання ними своїх 

обов’язків і домовленостей. 

Таким чином, обов’язок особистого виконання нині частково втратив 

актуальність. Довірчі власники не лише мають право, але часто змушені залучати 

третіх осіб для забезпечення належного управління трастом. І якщо раніше, 

принаймні за законодавством Англії, довірчі власники несли відповідальність 

за дії залучених ними представників, то на тепер вони такої відповідальності 

не несуть у разі дотримання двох умов – належної турботливості при виборі своїх 

агентів і забезпечення певного контролю за їхньою діяльністю. 

Обов’язок довірчого власника інвестувати (duty / powers of investment) є 

одним із центральних обов’язків довірчих власників, особливо протягом останніх 

років, оскільки сьогодні переважна більшість трастів у всьому світі створюється 

не просто для збереження майна, а з метою його примноження, тобто отримання 

прибутків від правильного інвестування. Логічно, що майно має приносити 

прибуток, для чого необхідно правильно та раціонально його вкладати 

(інвестувати). Іноді інвестування належить не до обов’язків довірчого власника, 

а до його повноважень. У принципі, така позиція має право на існування, оскільки 

частина трастів не передбачає права, а тим більше обов’язку трасті інвестувати 

трастове майно, а вимагає від нього лише охорони чи збереження майна. 

До речі, питання належного інвестування є однією з центральних частин 

трастового права як на рівні доктрини, так і на рівні нормативного забезпечення. 

Звичайно, у цій праці ми не будемо розкривати специфіку здійснення інвестиційної 

діяльності, її види та напрямки, ми лише зупинимося на особливостях 

інвестиційної політики саме довірчих власників, оскільки вона, як буде показано 

нижче, є вельми специфічною і має свої правила. 

Для довірчого власника важливо точно розуміти свої права та обов’язки 
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в частині можливості інвестування трастового майна. Як правило, це визначається 

безпосередньо у документі про створення трасту, але це може бути передбачено 

і в нормативних актах або у рішенні суду. 

Г. Моффат виділяє п’ять характерних ознак, якими інвестиційна 

політика довірчих власників відрізняється від інвестиційної політики усіх 

інших суб’єктів, передусім осіб, які інвестують на свою користь. Розглянемо 

кожну з них350: 

1. Одним із центральних принципів належного інвестування є те, що 

довірчий власник інвестує не для себе, а на користь інших осіб – бенефіціарів. 

Особа, яка інвестує для себе, може бути нерозсудливою або, навпаки, обачною, 

проте довірчий власник не може собі такого дозволити. Щодо обов’язку 

інвестувати уже в ХІХ ст. були сформульовані жорсткі вимоги. 

Зокрема, у справі Re Whiteley (1886) було зазначено, що «обов’язок трасті… 

забезпечувати таку турботливість, з якою б діяла звичайна розсудлива людина, 

якби хотіла інвестувати на користь інших людей, з якими її пов’язують моральні 

обов’язки»351. 

В іншій справі Learoyd v Whiteley (1887) було наголошено, що «звичайний 

розсудливий бізнесмен може (і зазвичай так і робить) обрати шляхи інвестування, 

які мають більш-менш спекулятивний характер, проте обов’язок довірчого 

власника – обмежувати себе такими видами інвестування, які дозволені трастом, 

а також уникати такого інвестування, яке пов’язане з ризиком»352. 

Вище ми докладно зупинялися на еволюції правила розсудливого 

бізнесмена, трансформованого у правило розсудливого інвестора, та говорили про 

ті зміни, які сталися у підходах до обов’язку довірчого власника діяти з особливою 

турботливістю, враховуючи положення Закону про довірчих власників. 

                                                             
350 Див.: Moffat G. Trusts Law: Text and Materials (Law in Context). 4th ed. Cambridge University 
Press, 2005. Р. 448–450; Penner J. E. The Law of Trusts. 4th ed. Oxford University Press, 2004. Р. 301–
303. 
351 Moffat G. Trusts Law: Text and Materials (Law in Context). 4th ed. Cambridge University Press, 
2005. Р. 448–449. 
352 Там само. Р. 449. 
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Отже, довірчий власник повинен інвестувати не так, як би він це робив, 

будучи «повноцінним» власником майна, а так, як це має робити розсудливий 

інвестор, діючи в інтересах інших осіб. 

2. Другою особливістю інвестиційної політики довірчих власників є те, що 

довірчі власники мають співвідносити інтереси усіх бенефіціарів, як тих, що мають 

право на отримання прибутку від управління (income beneficiaries), так і тих, що 

мають інтерес безпосередньо у майні (capital beneficiaries). Перший вид 

бенефіціарів має право отримувати прибуток від управління майном у вигляді 

дивідендів, прибутку з ренти тощо. Проте існує й інша ситуація, коли майно 

не приносить прибутку, хоча ціна його і може збільшуватися. Йдеться, як правило, 

про такі випадки, коли трастовим майном є готівка, золото, антикваріат. За таких 

обставин бенефіціари мають інтерес безпосередньо у такому майні, а не у прибутку 

від управління ним. Враховуючи зазначену принципову різницю між різними 

бенефіціарами, довірчі власники мають проводити різну інвестиційну політику 

з урахуванням інтересів усіх вигодонабувачів. 

3. Довірчі власники також зобов’язані інвестувати якнайкраще в інтересах 

вигодонабувачів, при цьому маються на увазі саме фінансові інтереси останніх. 

4. При здійсненні інвестування, з одного боку, мають бути захищені 

бенефіціари від нерозумних чи недобросовісних довірчих власників, а 

з другого – самі довірчі власники від надмірної відповідальності за втрати. 

Досить часто це вирішується шляхом надання установником трасту чітких 

та зрозумілих вказівок щодо допустимих, прийнятних або бажаних меж 

інвестування безпосередньо у документі про створення трасту. Це значною 

мірою спрощує роботу довірчого власника, а з другого боку, – убезпечує 

бенефіціарів від нераціональних, а іноді від несподіваних рішень трасті. 

5. Ще однією особливістю інвестування є його складність. У зв’язку 

з ускладненням самого процесу інвестування він перетворився на технічну, навіть 

спеціальну функцію. Враховуючи це, важливо розуміти, які повноваження 

в частині прийняття рішень щодо інвестування довірчий власник має право 
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делегувати агентам або іншим особам, що спеціалізуються саме на питаннях 

інвестицій, а які ні. 

В Англії в уже неодноразово згадуваному Законі про довірчих власників, 

у ст. 2, наведено загальне правило, що довірчий власник має право робити будь-

які інвестиції, які б він міг робити, якби був абсолютно уповноважений щодо 

трастового майна. Це означає, що він має право інвестувати так, як ніби трастове 

майно є його власним. Проте, на нашу думку, зазначені вище положення Закону 

не скасовують правило розсудливого інвестора. Винятком із загального правила 

інвестування є заборона довірчому власнику робити інвестиції у землю, окрім 

кредиту під заставу землі. За таких обставин, як уже зазначалося, для 

установника трасту бажано визначати умови інвестування в документі про 

створення трасту. 

Згідно зі ст. 4 зазначеного Закону при реалізації права інвестування довірчий 

власник повинен керуватися стандартними критеріями інвестування – 

придатністю такого виду інвестування для конкретного трасту і необхідністю 

диверсифікації інвестицій трасту настільки, наскільки це відповідає умовам 

трасту. Під диверсифікацією розуміють так звану «сучасну теорію портфеля», 

відповідно до якої ризики від окремої інвестиції компенсуються ризиками від 

інших інвестицій. Це означає, що коли одна з інвестицій буде більш успішною, 

а інша менш успішною, то загалом ризик від усіх інвестицій буде меншим, ніж 

тоді, коли довірчий власник інвестував би у щось одне. Тому дотримання 

довірчим власником обов’язку турботливого інвестування буде оцінюватися 

не з огляду на одну інвестицію, а з огляду на весь інвестиційний портфель. 

Це підтверджується висновками у справі Nestle v National Westminster Bank 

plc (1988), у якій зазначається, що «сучасні довірчі власники, які реалізують свої 

інвестиційні повноваження, мають оцінюватися за стандартами теперішньої теорії 

[інвестиційного] портфеля, яка звертає увагу на ризик від усього портфеля, ніж 

на ризик від кожної інвестиції, взятої окремо»353. 
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Таким чином, у процесі здійснення інвестиційної політики довірчі власники 

зобов’язані забезпечувати такий рівень турботливості та розсудливості, який 

необхідний у разі управління чужим майном і на користь інших осіб. 

Це означає, що довірчий власник не має права допускати невиправданого ризику 

(навіть того, якого б він міг припуститися в інвестуванні майна на свою користь), 

а також максимально диверсифікувати ризики від інвестування. 

Необхідно відрізняти обов’язок не отримувати прибуток з трасту (duty not 

to make profits from the trust) від права на отримання винагороди за управління 

майном. По-перше, вони мають абсолютно різний зміст, а по-друге, вони 

не суперечать один одному, оскільки довірчий власник має право виконувати свої 

обов’язки за плату, якщо це передбачено умовами трасту або законом. Водночас 

цей обов’язок (або як його іноді називають – правило «доходу» – «profit» rule, що 

є також проявом обов’язку поводитися лояльно) перешкоджає трасті отримувати 

неправомірну вигоду чи переваги від управління трастом і від того, що у певних 

правовідносинах він виступає як довірчий власник. 

Стосовно зазначеного обов’язку у справі Tito v Waddell (1977) було 

сформульовано два правила: «Правило власного інтересу (self-dealing rule) – коли 

довірчий власник відчужує майно на свою користь, такий правочин може бути 

оспорений будь-яким бенефіціаром, і це буде обов’язок правосуддя встановити 

чесність відчуження. Правило чесного вчинку (fair-dealing rule) полягає 

у тому, що коли довірчий власник купує інтерес одного з бенефіціарів, купівля 

не є оспорюваною у суді, проте може бути скасована бенефіціаром, якщо довірчий 

власник не зможе довести, що він не отримав жодних переваг від своєї посади, що 

він розкрив усю інформацію бенефіціару і що купівля була чесною»354. 

Почнемо з правила власного інтересу (self-dealing rule). Воно забороняє 

довірчому власнику купувати трастове майно на свою користь. У принципі, 

це абсолютно логічно, оскільки у такого роду правочинах довірчий власник 
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виступатиме одночасно і продавцем (навіть у разі існування кількох довірчих 

власників, вони діють одноголосно та приймають одностайні рішення), 

і покупцем, що є підставою для визнання такого правочину недійсним. Крім того, 

довірчий власник не має права відчужувати трастове майно (навіть якщо 

це дозволено умовами трасту) на користь осіб, з якими він пов’язаний, або 

на користь компаній, у яких трасті має свій інтерес. Так само цей обов’язок 

перешкоджає відчуженню майна для того, щоб у подальшому його викупив сам 

довірчий власник. 

Обов’язок довірчого власника не купувати трастове майно є одним 

із перших, який з’явився у трастовому праві та протягом тривалого часу вважався 

непорушним. 

У справі Ex p James (1803) було підкреслено, що «доктрина щодо купівлі 

довірчими власниками, агентами та іншими особами, які мають довірчий характер, 

базується більше на загальному принципі, аніж на обставинах конкретної справи. 

Вона спирається на те, що купівля не дозволена у будь-якому випадку, навіть 

за чесних обставин; загальні інтереси правосуддя вимагають, щоб вона була 

зруйнована у будь-якому випадку»355. 

Виникнення зазначеного правила пов’язане з існуванням значної загрози, 

що, купуючи майно, довірчий власник скористається своїм становищем і викупить 

його дешевше або на вигідніших умовах, аніж будь-яка інша особа. Незважаючи 

на тривалість існування зазначеного правила, порівняно нещодавно воно було 

в черговий раз підтверджено у суді. 

У справі Kane v Radley-Kane (1998) було підкреслено, що «загальний 

і вельми позитивний принцип права, що довірчий власник не має права 

за законних підставах укладати контракт із самим собою і не має права 

використовувати свої повноваження у трасті на свою користь»356. 

Хоча з наведеного правила також є винятки. Зокрема, умовами трасту може 
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бути прямо дозволено довірчому власнику викупити трастове майно або якщо усі 

повнолітні та дієздатні бенефіціари погодять таку купівлю. У такому разі важливо, 

щоб довірчий власник розкрив усю інформацію стосовно своїх намірів набути 

у свою власність трастове майно. Крім того, обмеження щодо купівлі майна 

довірчим власником не стосуються тих довірчих власників, які не беруть активної 

участі в управлінні трастом або які оспорили траст, або якщо купівля завершилася 

до моменту початку виконання довірчим власником своїх обов’язків. 

Другий прояв обов’язку, як уже зазначалося, окреслений у правилі чесного 

вчинку (fair-dealing rule). Він полягає у купівлі довірчим власником інтересу 

в одного або кількох бенефіціарів. Такий правочин, як правило, є результатом 

переговорів і домовленостей між довірчим власником та вигодонабувачем, 

відповідно, існує менший ризик зловживання довірчим власником своїми правами. 

Зазначене правило було також сформульоване досить давно – у справі Coles 

v Trecothick (1804): «довірчий власник може купувати у [бенефіціара]. 

Вважається, що коли існує чітка та ясна домовленість, досягнута після ретельного 

та скрупульозного вивчення усіх обставин, якщо доведено, що бенефіціар мав 

намір, щоб довірчий власник купив, то тут немає шахрайства, немає 

приховування, немає переваг для довірчого власника через інформацію, отриману 

ним у якості довірчого власника»357. 

Отже, обов’язок не отримувати прибуток з трасту означає заборону 

довірчому власнику набувати трастове майно у свою власність та обмеження 

купівлі ним трастового майна безпосередньо від бенефіціара. Незважаючи 

на тривалість існування цього правила, воно й досі не втратило актуальності 

і систематично підтверджується судовою практикою. 

Оскільки управління трастом відбувається в інтересах бенефіціарів, то, коли 

інше прямо не заборонено умовами трасту або не суперечить його суті (наприклад, 

якщо вигодонабувач є малолітнім чи обмежено дієздатним), кожен бенефіціар 

у трасті має право на отримання інформації про процес управління трастом, стан 
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рахунків, а також інші документи, пов’язані безпосередньо із трастовим майном. 

Відповідно, зазначеному праву бенефіціара протистоїть обов’язок довірчого 

власника надавати рахунки та інформацію (duty to provide accounts and 

information). 

Слід зазначити, що право на отримання трастових документів (а відповідно 

і обов’язок довірчого власника надавати такі документи) не є абсолютним правом. 

Зокрема, бенефіціари зобов’язані робити копії документів за власний кошт або 

оплачувати довірчому власнику вартість таких копій (див. справу Re Watson, 

1904)358. 

Слід зазначити, що останнім часом зміст цього обов’язку зазнав значних 

змін. Так, протягом ХХ ст. це право вважалося майновим правом бенефіціара. 

Зокрема, суддя Ренбарі (Wrenbury) у справі O’Rourke v Derbishire (1920) 

зазначив, що «коли позивач правий, стверджуючи, що він є бенефіціаром, і коли 

документи належать виконавцям як виконавцям, він має право доступу 

до документів, які бажає перевірити; це те, що називається у судовому рішенні 

і у цій справі майновим правом. Бенефіціар уповноважений бачити усі трастові 

документи, тому що вони є трастовими документами і тому що він є бенефіціаром. 

У цьому значенні вони є його власними… Він уповноважений отримати доступ 

до них. Але це не має нічого спільного з розкриттям [інформації]. Право 

на розкриття – це право бачити документи когось іншого. Майнове право – це право 

отримати доступ до документів, які є твоїми власними»359. 

В іншій справі Re Marquess of Londonderry’s Settlement (1965) суддя 

визначив, що належить до трастових документів, які є власністю бенефіціарів 

і право на отримання та перевірку яких вони мають, а саме: «документи щодо 

володіння (possession) довірчим власником як трасті; документи, які містять 

інформацію про траст, які бенефіціар уповноважений знати, бенефіціари мають 
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майновий інтерес у таких документах, а відтак вони мають право бачити їх»360. 

До документів, які довірчий власник зобов’язаний надати, належать також 

довідки про існуючий стан трастового фонду, про попередні видатки та майбутні 

можливості, а також правові консультації щодо норм, на підставі яких довірчий 

власник має право реалізовувати свої дискреційні повноваження, хоча юридичних 

консультацій, які стосуються захисту прав самого трасті, бенефіціари не мають 

права вимагати. 

Крім того, суд визначив, які документи бенефіціари не мають права 

вимагати. Зокрема, листування між довірчими власниками, між довірчими 

власниками та вигодонабувачами, порядок денний зборів довірчих власників 

не вважаються трастовими документами, які можуть перевірятися бенефіціарами. 

Так само з переліку документів, право на отримання яких мали бенефіціари, були 

виключені протоколи засідань, а також інші документи довірчих власників, які 

розкривають процес обговорення реалізації їх дискреційних повноважень або 

мотивів прийняття певних рішень, або матеріалів, на яких могли базуватися такі 

мотиви. Це пояснювалося тим, що у протилежному випадку було б порушене 

право довірчих власників не пояснювати причини та мотиви прийняття ними 

тих чи інших рішень361. 

У справі Schmidt v Rosewood Trust Ltd (2003) суддя Уолкер (Walker) скасував 

правило, викладене у O’Rourke v Derbishire (1920), та дійшов висновку, що право 

бенефіціара перевіряти трастові документи не є майновим правом за правом 

справедливості стосовно цих документів, навпаки, це є фідуціарним обов’язком 

довірчого власника інформувати бенефіціарів і надавати рахунки. У цій справі 

один із бенефіціарів звернувся до відповідача з вимогою розкрити певні 

документи, зокрема, листи його батька стосовно реалізації повноважень. Суд 

дійшов висновку, що він має право на розкриття документів у такий самий спосіб, 

як і в дискреційному трасті. Водночас питання, чи відбудеться таке розкриття, 
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виноситься на розсуд суду. Суд вирішив, що жоден бенефіціар не має права 

бачити жоден трастовий документ, і це завжди залишається на розсуд суду… Суд 

зазначив, що «у цьому питанні більш принциповим і правильним є погляд 

на право на розкриття інформації як один із аспектів судової юрисдикції 

перевіряти, а за необхідності і втручатися в управління трастом. Там, де є питання 

особистої або комерційної конфіденційності, суд має балансувати між 

конкуруючими інтересами бенефіціарів, довірчих власників та третіх осіб і мають 

бути застосовані обмеження або запобіжники»362. 

Для нас зазначена справа є особливо цікавою, враховуючи той факт, що 

ми стоїмо на позиції, що бенефіціар має персональні права (а не майнові права) 

у трасті (про що докладно йшлося у попередньому пункті роботи). Більше того, 

оскільки, на наше переконання, бенефіціар не є і не може вважатися власником 

трастового майна, логічно, що він не може бути власником документів про траст. 

Таким чином, право бенефіціара отримувати інформацію про траст не є 

абсолютним і не вважається майновим правом. Бенефіціар не є і не може бути 

власником трастових документів. Більше того, існує низка документів, до яких 

бенефіціар у принципі не має права доступу. При реалізації цього права (а 

відповідно, при виконанні обов’язку довірчого власника щодо надання трастових 

документів або відповідної інформації) мають враховуватися інтереси усіх 

зацікавлених осіб, а також наслідки розкриття інформації. При цьому основну 

роль у розкритті інформації відіграє суд. 

Вище ми аналізували обов’язки довірчих власників, пов’язані переважно 

з управлінням та адмініструванням майна. Далі хочемо зупинитися на обов’язках, 

пов’язаних із передачею та розподілом майна серед бенефіціарів. До обов’язків, 

при виконанні яких довірчі власники виконують розподільчу роль (distributive 

role), традиційно належать обов’язок передавати (розподіляти) прибутки 

на користь належних бенефіціарів та обов’язок утримання неповнолітніх 

                                                             
362 Див.: Bray J. Key Cases: Equity & Trusts. London: Taylor & Francis, 2006. Р. 126–127; 
Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed. Hodder Education, 2008. Р. 392–393. 
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бенефіціарів. 

Довірчі власники мають обов’язок передавати (розподіляти) доходи від 

управління трастом або сплачувати відповідні платежі на користь належних 

бенефіціарів (duty to distribute to the correct beneficiaries). Порушення цього 

обов’язку буде вважатися безумовним порушенням трасту, при цьому 

неважливо, що стало причиною – помилка у трастових документах, недбалість 

довірчого власника чи його свідоме шахрайство. Водночас у разі здійснення 

виплати на користь неналежної особи довірчий власник має право подати позов 

про повернення безпідставно або помилково сплачених коштів. 

Слід наголосити, що при набутті повноважень довірчий власник 

зобов’язаний перевірити і визначити чіткий перелік осіб, які мають право 

на отримання доходів від трасту. У більшості випадків це робити нескладно, 

проблеми виникають тоді, коли установник наділяє довірчого власника 

дискреційними повноваженнями в частині визначення вигодонабувачів. Це 

питання є далеко не простим і тісно пов’язане з питанням визначеності об’єкта 

(certainty of the object), про який йшлося під час дослідження особливостей 

створення трасту. У випадку виникнення проблем при визначенні кола 

вигодонабувачів рекомендується звертатися до суду і діяти відповідно до його 

вказівок. 

Класичним прикладом проблематичності при визначенні переліку 

бенефіціарів та, відповідно, відповідальності довірчих власників за платежі 

на користь неуповноважених бенефіціарів є справа Re Diplock (1948), у якій Калеб 

Діплок у своєму заповіті уповноважив виконавців заповіту використати залишок 

його майна «на ті благодійні організації або благодійні чи добродійні об’єкти 

в Англії, які будуть визначені ними на підставі повної дискреції». Виконавці 

дійшли висновку, що був створений благодійний траст і передали 203 000 фунтів 

на користь 139 різних благодійних фондів до того, як найближчі родичі померлого 

оскаржили заповіт. У більш ранньому судовому процесі Палата лордів дійшла 

висновку, що траст не був створений через невизначеність об’єкта. Найближчі 
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родичі звернулися із позовом до виконавців заповіту, з якими вони, зрештою, 

досягли компромісу. Крім того, вони подали персональний позов проти 

благодійних організацій, які отримали кошти, та речовий позов щодо майна, 

отриманого цими інституціями. Суд дійшов висновку, що речовий позов не є 

обґрунтованим, оскільки гроші родичів більше не могли бути ідентифіковані363. 

Таким чином, визначення належного кола вигодонабувачів і виплата їм 

коштів є не лише одним із основних обов’язків довірчого власника, а й стосується 

дійсності самого трасту, оскільки за відсутності чіткого переліку осіб, на користь 

яких здійснюється управління трастом, траст може бути визнаний нествореним 

або недійсним на підставі невизначеності об’єкта. 

Обов’язок підтримки бенефіціарів (power of maintence) може бути визначений 

умовами трасту або у рішенні суду. Він передбачає дискреційні повноваження 

довірчого власника виплачувати або використовувати певну суму чи певну частку від 

трастового майна на користь бенефіціарів, які ще не уповноважені на отримання 

власне коштів, як правило, на користь неповнолітніх осіб. Причому, такого роду 

платежі зазвичай витрачаються на їжу, одяг, плату за житло або освіту. 

Іноді цей обов’язок має ще один прояв і передбачає необхідність 

акумулювати кошти, отримані від управління трастом, для того, щоб 

у майбутньому у разі виникнення необхідності витратити їх на користь 

неповнолітніх вигодонабувачів. У такому випадку довірчий власник не має права 

передавати кошти до певного моменту в часі або настання певної події. 

Зокрема, у справі Re Turner’s Will Trust (1937) суд дійшов висновку, що 

бенефіціар, якому виповнилося 24 роки, не мав права на отримання доходу 

з фонду, у якому він мав свій інтерес до досягнення 28 років, оскільки установник 

дав чітку вказівку акумулювати його дохід364. 

Якщо ж особа досягла повноліття, а кошти, у тому числі й акумульовані, 

не були виплачені повністю або частково, довірчий власник зобов’язаний 

                                                             
363 Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed. Hodder Education, 2008. Р. 466–467. 
364 Pearce R., Stevens J. The Law of Trusts and Equitable Obligations: 4th ed. Oxford  University 
Press, 2006. Р. 411. 
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передати їй трастове майно або виплатити належну їй частку. 

При цьому варто згадати про так зване правило Сандерса, яке було викладене 

у рішенні по справі Saunders v Vautier (1841). У цій справі майно було передане 

у траст за заповітом для того, щоб накопичувати дивіденди до моменту досягнення 

особою 25 років. У цьому віці довірчі власники повинні були передати хлопцю усе 

трастове майно та доходи, отримані від його управління. Коли хлопець досяг 

повноліття (21 рік), він звернувся до довірчих власників із вимогою про передачу 

йому траст-фонду. Суд постановив, що, оскільки він є повнолітнім, він має право 

припинити траст, а довірчі власники повинні передати йому майно365. З наведеної 

справи було зроблено висновок, що бенефіціар, який є повнолітнім (досяг 18 років), 

дієздатним і має інтерес у трастовому майні (або його частині), має право вимагати 

у довірчого власника передати йому право на майно за загальним правом, 

припинивши таким чином дію трасту. Результатом таких дій є припинення права 

бенефіціара за правом справедливості та виникнення прямого або безпосереднього 

права власності на майно366. 

Ми не будемо докладно зупинятися на особливостях виконання цього 

обов’язку, оскільки при цьому довірчий власник зобов’язаний діяти з відповідним 

рівнем турботливості, розумності та неупередженості, про що йшлося вище. Крім 

того, правило Сандерса буде ще додатково проаналізоване під час дослідження 

підстав припинення трасту. 

Повноваження з просування (power of advancement) дає можливість 

довірчому власнику прискорити момент отримання бенефіціаром належної йому 

частки майна або доходів від управління. Ідеться про ті випадки, коли право 

на отримання коштів відтерміноване у часі, як правило, до досягнення повноліття 

бенефіціара. До настання відповідного моменту бенефіціар вважається умовно 

зацікавленим у трастовому фонді, тобто таким, що ще не уповноважений 

на отримання коштів від управління трастом. 

                                                             
365 Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed. Hodder Education, 2008. Р. 19. 
366 Webb C., Akkouh T.  Trusts Law. Palgrave Macmillan, 2008. Р. 33. 
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Класичними прикладами реалізації зазначеного повноваження є 

необхідність зменшення боргів бенефіціарів, здійснення витрат на навчання, 

на купівлю будинку або вкладення у бізнес тощо. Тобто за наведених обставин 

довірчому власнику невигідно очікувати настання моменту, коли бенефіціар 

набуде права на отримання коштів, оскільки, до прикладу, сплачувати за навчання 

або погашати борги потрібно зараз. 

Це повноваження було розкрите суддею Редкліфом (Radcliffe) у справі 

Pilkington v IRC (1964). У рішенні було зазначено, що метою повноваження 

з просування є «наближення [моменту] передачі бенефіціару у володіння 

умовного або зворотного інтересу шляхом збору коштів на його рахунок 

і негайної оплати або використання на його користь. Діючи таким чином, кошти 

звільняють від трасту та пришвидшують можливість їх використання в своєму 

інтересі». Головним обмеженням повноважень довірчого власника є вимога 

використовувати траст-фонд виключно з вигодою бенефіціара, причому поняття 

«вигода» у вказаному рішенні визначається як «будь-яке використання грошей, які 

поліпшують матеріальне становище бенефіціара»367. 

Отже, враховуючи викладене вище, можна дійти таких висновків: 

1. Обов’язки довірчих власників не лише є різноманітними, їх зміст 

постійно змінюється, тому важливо розуміти суть і межі того чи іншого обов’язку, 

щоб у разі потреби можна було визначити межі відповідальності довірчих 

власників. При цьому більшість обов’язків сформульована досить широко 

та гнучко, що залишає значний простір для дискреції як для довірчих власників, 

так і для суду за необхідності кваліфікації їхніх дій та визначення межі їхньої 

відповідальності у конкретному трасті. 

2. Обов’язки довірчого власника можна класифікувати: 

- залежно від рівня довіри установника до довірчого власника на: 

фідуціарні (обов’язок не використовувати права власника на свою користь 

                                                             
367 Pearce R., Stevens J. The Law of Trusts and Equitable Obligations: 4th ed. Oxford  University 
Press, 2006. Р. 411, 416. 
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та уникати конфлікту між своїми інтересами та інтересами бенефіціарів) 

і нефідуціарні (усі інші обов’язки); 

- залежно від змісту обов’язку на: позитивні (обов’язки вчиняти певні 

активні дії стосовно трастового майна) та негативні (обов’язок утриматися від 

вчинення певних дій); 

- залежно від характеру обов’язків на: ті, у разі виконання яких довірчі 

власники виконують розподільчу роль (здійснюють розподіл прибутку серед 

бенефіціарів), і на ті, під час виконання яких довірчі власники виконують 

адміністративну роль (охороняють та / або примножують трастове майно). 

3. Перелік обов’язків довірчого власника є невичерпним і залежить не лише 

від умов конкретного трасту, але і від особи самого трасті – чи є він пересічною 

людиною, професійним управлінцем чи траст-компанією. 

 

2.4. ПІДСТАВИ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗМІНИ УМОВ ТА 

ПРИПИНЕННЯ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Як правило, трасти створюються на досить тривалий період часу, тому 

протягом їх існування можуть змінитися життєві обставини, зокрема, фізичні 

особи можуть померти або втратити дієздатність, юридичні особи можуть бути 

ліквідовані, а також можуть настати певні юридичні факти, внаслідок чого може 

виникнути потреба у зміні умов трасту (variation of trust terms) або його 

припиненні (termination of trust). Названі поняття в англо-американській літературі 

та судовій практиці зазвичай охоплюються єдиним терміном «зміна трасту» 

(variation of trust). У зв’язку з цим постають запитання: чи може конкретний траст 

бути зміненим або припиненим; чи може бенефіціар вимагати такої зміни чи 

припинення, чи це повноваження належить установнику або трасті; за яких 

обставин у суду існують повноваження на зміну чи припинення трасту 

та прийняття рішення стосовно подальшої передачі майна тощо? 

Відповіді на наведені запитання залежать від виду конкретного трасту, 
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а також від суб’єкта, за бажанням якого траст пропонується припинити чи 

змінити, – установника, довірчого власника, бенефіціара чи суду. 

Загалом можна виділити дві групи підстав припинення трасту. 

До першої групи належать підстави, які прямо не залежать від волі сторін 

трасту, зокрема: 

1. Досягнення цілей, заради яких майно передавалося у довірчу власність, 

неможливість досягнення таких цілей (наприклад, ліквідація компанії, акції якої 

повинен був набути довірчий власник) або коли ціль створення трасту стала 

незаконною чи такою, що суперечить публічному порядку. У такому разі довірчий 

власник має утримувати трастове майно на користь установника або його 

нащадків, якщо умови трасту не змінені або не містять інших положень стосовно 

цього. 

2. Закінчення строку, на який створювався траст. У такому випадку 

довірчий власник зобов’язаний відповідно до умов трасту у розумний строк 

передати трастове майно та прибутки від його управління особам, визначеним 

в умовах трасту. 

3. Настання обставин, які відповідно до документа про створення трасту 

повинні припинити довірчу власність (наприклад, досягнення вигодонабувачем 

певного віку, вступ у шлюб, повернення особи, визнаної безвісті відсутньою, 

тощо). 

4. Смерть єдиного вигодонабувача – фізичної особи, у якої не залишилося 

спадкоємців, або ліквідація юридичної особи. 

5. Набуття законної сили рішенням суду про визнання недійсним самого 

трасту. Наприклад, багатоюрисдикційний траст суд може визнати недійсним у разі 

порушення імперативних вимог або публічного порядку країни суду. 

6. Поєднання єдиного довірчого власника та єдиного бенефіціара в одній 

особі за умови, що траст був створений виключно для вигоди останнього. 

7. Інші підстави, передбачені законом або документом про створення 

трасту. 
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Іноді серед підстав припинення трасту називають смерть або ліквідацію 

довірчого власника. Не сперечатимемося, що у певних випадках так воно і є, 

проте, як правило, такого роду подія є підставою для заміни одного довірчого 

власника іншим, оскільки однією з ознак довірчих правовідносин є їх тривалість 

і стабільність. Те саме можна сказати і про вчинення довірчим власником певної 

дії, яка призвела до втрати довіри до нього. Зазвичай це є підставою не для 

припинення трасту, а для зміни довірчого власника і притягнення його 

до відповідальності. 

До другої групи належать підстави, які залежать від волі сторін трасту, 

тобто йдеться про передбачені законом або документом про створення трасту 

випадки, коли траст припиняється на вимогу установника, довірчого власника або 

бенефіціарія. Окремим суб’єктом припинення чи зміни трасту є суд. 

Зрозуміло, що законодавство різних країн містить різний перелік підстав для 

зміни чи припинення трасту за бажанням сторін трасту. Тут ми не можемо 

проаналізувати положення законодавства багатьох країн, тому, окрім положень 

англійського права, ми зупинимося також на положеннях Принципів 

європейського приватного права, про які вже неодноразово згадувалось у цій 

роботі та які охоплюють узагальнені підходи до регулювання трастових відносин 

у Європі. 

Принципи європейського приватного права містять окрему главу 9, 

присвячену припиненню та зміні трастів. Відповідно до ст. Х. –9:901 DCFR траст 

стосовно фонду або частини фонду може бути припинений: 

а) установником або вигодонабувачем відповідно до права, наданого 

умовами трасту. Зрозуміло, що умовами трасту можуть бути прямо передбачені 

випадки, коли установник або бенефіціар має право вимагати припинення трасту. 

Більше того, визначення таких випадків у документі про створення трасту є 

бажаним, оскільки спрощує регулювання довірчих правовідносин і забезпечує їх 

прогнозованість та передбачуваність. У разі настання таких випадків установник 

і бенефіціар можуть реалізувати своє право на припинення трасту у будь-який час; 



 

237 

 

б) установником відповідно до правил ст. Х. –9:903; 

в) вигодонабувачем відповідно до правил ст. Х. –9:904; 

г) довірчим власником відповідно до правил ст. Х. –9:908; 

ґ) внаслідок поєднання прав та обов’язків відповідно до правил ст. Х. –9:909. 

Окремо слід зазначити, що Принципи трастового права, про які також уже 

йшлося у роботі, виділяють три категорії випадків припинення трасту: 1) коли 

весь траст-фонд було передано бенефіціарам або якщо він був використаний 

на цілі трасту; 2) коли немає жодного бенефіціара або особи, що існує чи ні, яка б 

могла стати бенефіціаром відповідно до умов трасту; 3) у силу реалізації особою 

свого права на припинення трасту. 

Залежно від того, яким є траст – прижиттєвим чи спадковим, підстави для 

зміни трасту є різними. Так, усі прижиттєві трасти залежно від можливості 

внесення до них змін або їх припинення за бажанням установника можна поділити 

на дві великі групи: 

- відкличні трасти (revocable trusts) – трасти, які можуть бути змінені або 

«відкликані» (припинені) установником; 

- безвідкличні трасти (irrevocable trusts) – трасти, які можуть бути 

«відкликані» (припинені) лише за певних обставин: або прямо передбачених 

в умовах трасту, або визначених законом. 

З наведеного можна зробити висновок, що траст може бути змінений або 

припинений за бажанням установника у випадку, коли він є відкличним або коли 

це прямо передбачено законом чи умовами безвідкличного трасту. Винятком є 

випадок, коли траст був створений під тиском, помилково чи шляхом шахрайства. 

Для ілюстрації випадку, коли траст може і не може бути припинений, 

у літературі наведений такий приклад: «Томмі створює прижиттєвий траст на свою 

користь протягом свого життя, аби залишок був використаний на підтримку його 

онуків після його смерті. Томмі визначає себе довірчим власником протягом свого 

життя і називає Денніса наступним довірчим власником після своєї смерті. 

Протягом життя Томмі траст вважається відкличним, а після його смерті, коли 
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Денніс стає довірчим власником, траст стає безвідкличним. Через рік з моменту 

створення трасту Томмі зустрічає Доріс та одружується з нею. Томмі може змінити 

траст і зробити Доріс одним із бенефіціарів на додаток або замість онуків. Траст 

не стає безвідкличним до моменту його смерті, він може бути змінений або 

припинений згідно з бажаннями Томмі у будь-який час»368. 

Спадкові трасти, тобто ті, які створюються на підставі заповіту і набувають 

чинності після смерті установника, можуть бути змінені або скасовані 

установником у будь-який момент протягом його життя. 

Це правило було закріплене ще у XVII ст. у справі Vynior’s Case (1610), 

у якій було зазначено: «якщо особа робить свій заповіт або останню волю 

безвідкличними, все-одно вона може їх відкликати; судження закону не можуть 

змінити дій і слів, щоб зробити безвідкличним те, що за своєю природою є 

відкличним»369. 

Єдиним обмеженням є умова, щоб нові положення трасту відповідали 

вимогам, які висуваються до заповіту. Такі вимоги можуть різнитися у різних 

країнах. До прикладу, особа склала заповіт, який включав у себе положення щодо 

створення спадкового трасту на користь усіх дітей. Проте протягом свого життя 

установник має право скасувати існуючий заповіт або внести до нього зміни, 

наприклад, виключити одного або всіх спадкоємців, замінити одного чи всіх із них 

на нових або взагалі передати спадщину на певні цілі. 

Якщо говорити про Принципи європейського приватного права, то, 

як підкреслюється в ст. Х. –9:903, факт заснування безоплатного трасту сам 

по собі не означає наявності в установника права припинити траст або умову 

трасту незалежно від того, що: а) траст був створений без передачі установником 

або б) установник залишив пожиттєве право на отримання вигоди. 

Винятком із наведеного є два випадки. Так, установник має право 
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припинити траст або умову трасту, якщо він безоплатно відчужений на користь 

особи, якої ще не існує. Очевидно, йдеться про ще ненароджену дитину або 

компанію, яка планувалася, але з певних причин не була створена до кінця 

відповідно до законодавства, де вона мала бути заснована. 

Крім того, траст, створений безоплатно на користь вигодонабувача – третьої 

особи, може бути припинений установником у тій мірі, у якій установник, якби він 

надав вигоду третій особі шляхом дарування, міг відмінити таке дарування. 

Як відомо, цивільне законодавство різних країн передбачає певні випадки, 

коли дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування 

та повернення подарунку. Зокрема, це можливо, коли обдаровуваний умисно 

вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, 

дружини (чоловіка) або дітей; якщо обдаровуваний створює загрозу 

безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову 

цінність; якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що 

становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно 

пошкоджена тощо. Перелік таких підстав у кожній країні може бути різним, 

проте, якщо одна з таких підстав має місце у відносинах довірчої власності, 

установник має право припинити траст. 

Вище йшлося про підстави для припинення чи зміни відкличного трасту, 

проте складніша ситуація виникає стосовно безвідкличного трасту, тобто 

трасту, який може бути змінений або припинений виключно за наявності 

підстав, прямо передбачених законом або документом про створення трасту. 

Найчастіше причинами для цього можуть виступати бажання досягнути 

певних податкових цілей, усунути певні обмеження в частині розпорядження 

трастовим майном у зв’язку зі змінами у фінансовому або податковому 

законодавстві, виникнення непередбачених обставин, смерть або інвалідність 

бенефіціара тощо370. 
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Як уже зазначалося, за загальним правилом, це неможливо. Водночас 

існують і винятки з цього правила. Законодавство різних країн і навіть штатів 

США містить різні положення щодо можливості внесення змін у безвідкличний 

траст. Як правило, перелік підстав для цього є виключним. Крім того, 

це можливо у випадку згоди усіх бенефіціарів за рішенням суду. 

Якщо говорити про бенефіціара, то зазвичай безвідносно до бажання 

установника чи довірчих власників останній має право припинити траст, 

створений на його користь, і вимагати передачі йому трастового майна 

за одночасного існування двох умов: 1) він наділений повною дієздатністю та 2) 

припинення не суперечитиме цілям трасту. 

Якщо ж у трасті декілька бенефіціарів, то згода на припинення трасту 

та передачу кожному з них належної їм частки майна має бути спільною 

та одностайною. А коли один або декілька бенефіціарів є неповнолітніми, 

недієздатними або такими, що не можуть повноцінно представляти і захищати свої 

права, то згоду на зміну чи припинення трасту від їхнього імені має надати суд. 

Принципи, які визначають підстави для припинення трасту за бажанням 

бенефіціара, дістали в англійській судовій практиці назву «правила Сандерса» 

на честь уже згадуваної в нашій роботі справи Saunders v Vautier (1841). 

Відповідно до вказаного правила «повнолітній бенефіціар (тобто старший 

18 років), при здоровому глузді, уповноважений на отримання усього інтересу 

за правом справедливості, має право вимагати від довірчих власників передати 

йому трастове майно і таким чином припинити траст»371. 

У цій справі спадкодавець передав акції Східної Індії у траст на користь 

хлопця для того, щоб акумулювати доходи, поки він не досягне віку 25 років, 

а потім передати йому майно та накопичені дивіденди. Коли хлопець досяг 21-

річного віку, він подав позов про передачу йому всього фонду. При розгляді 

справи суддя лорд Лангдейл (Langdale) зазначив: «Я думаю, що цей принцип діяв 
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неодноразово; там, де спадщина передбачає акумуляцію протягом певного 

періоду або де виплати відстрочені, спадкоємець, якщо він має абсолютний 

та невід’ємний інтерес у спадщині, не зобов’язаний очікувати закінчення 

зазначеного періоду, але може вимагати виплати у момент, коли він 

уповноважений надавати законні розпорядження»372. У подальшому лорд 

Канцлер підтримав зазначений висновок і дозволив передачу майна. 

Наведене правило застосовується у невеликій кількості випадків і випливає 

з принципів спадкового права, сформованих практикою церковних судів. Правила, 

які мають більш широке застосування, були сформульовані протягом ХІХ ст. Вони 

поширилися на випадки, коли у спадковому чи прижиттєвому трасті, де є один або 

кілька вигодонабувачів, бенефіціари мають право на спадщину. Для ілюстрації 

зазначеної ситуації Г. Моффат наводить такий приклад: «спадкодавець заповідає 

майно у траст на користь своєї дружини W протягом її життя, а потім на користь 

їхніх дорослих дітей X, Y, Z у рівних частках. У подальшому W та її троє дітей 

можуть погодитися на справедливий розподіл фонду та вимагати від довірчих 

власників передати їм майно відповідно»373. 

Ще одна хрестоматійна справа Re Smith (1928) висвітлює колективні права 

бенефіціарів і специфіку припинення та зміни дискреційних трастів. У цій справі 

майно було передане Публічному довірчому власнику у траст для того, щоб 

останній на власний розсуд виплачував повністю або у певній частині прибуток чи 

капітал на користь А. Увесь залишок від прибутку мав бути накопичений, а після 

смерті А мав бути переданий її трьом дітям у рівних частках. Усі її діти досягли 

повноліття. У подальшому А, її двоє дітей та представники однієї померлої дитини 

передали в заставу свій інтерес у трасті Генеральній страховій компанії. У зв’язку 

з цим Публічний довірчий власник звернувся до суду із запитанням, чи 

зобов’язаний він виплачувати повністю чи частину прибутку зазначеній компанії 
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до моменту припинення застави. 

Розглядаючи справу, суддя зазначив: «у трасті, у якому довірчі власники 

мають дискреційне право використовувати все або частину фонду на користь 

конкретної особи, ця конкретна особа не може прийти до довірчого власника 

та вимагати [передати] фонд, оскільки весь фонд не був їй наданий, а було надано 

стільки, скільки довірчий власник вважав за потрібне надати. Проте, коли довірчі 

власники не мають дискреції щодо розміру фонду, який вони можуть 

використовувати, той факт, що вони можуть обирати на власний розсуд метод 

використання всього фонду на користь конкретної особи, не перешкоджає останній 

прийти і сказати: «Передай мені фонд». Крім того, у вказаній справі було зроблено 

ще один важливий висновок, якщо у дискреційному трасті є кілька бенефіціарів: 

«усі люди беруться разом, так ніби вони формують одну особу, на користь якої 

довірчі власники зобов’язані використовувати весь фонд». За результатами 

розгляду справи суд зобов’язав Публічного довірчого власника виплачувати 

прибуток компанії протягом життя А або до моменту припинення застави374. 

З наведеного можна зробити кілька важливих висновків: 

1. Єдиний бенефіціар, який наділений повною дієздатністю і має 

абсолютний інтерес у трасті, має право вимагати передачі йому трастового майна 

у будь-який час. 

2. Права одного бенефіціара можуть бути «підпорядковані» правам інших 

бенефіціарів, які є співвласниками інтересу на одне й те саме трастове майно. 

Іншими словами, якщо у трасті є кілька бенефіціарів, то при ухваленні рішення 

щодо зміни умов трасту чи його припинення вони розглядаються як єдина особа. 

Наведені вище судові прецеденти були сформульовані судами Англії. Вони, 

а також аналогічні рішення презентують концепцію «відчужуваності», яка 

формувалася в Англії, починаючи з ХІХ ст. Основна її ідея полягає у тому, що 

майно має бути «активним», тобто таким, що може застосовуватися у бізнесі поза 

межами, можливими для інвестиційної діяльності довірчого власника. Це, своєю 
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чергою, давало змогу судам, враховуючи обставини справи та інтереси усіх 

бенефіціарів, припиняти чи змінювати траст. Проте американські суди 

сформували абсолютно протилежну практику, яка базувалася на презумпції 

верховенства речових прав установника, що скасовувало правило Saunders v 

Vautier. На противагу концепції «відчужуваності» американські суди сформували 

доктрину «майнового призначення»: якщо умови трасту свідчать про практичну 

ціль, установник чи спадкодавець не можуть припинити траст, якщо це могло 

зашкодити досягненню цілі. Зокрема, це знайшло відображення у рішенні Claflin v 

Claflin (1889)375. 

Модельні правила також визначають підстави для припинення трасту 

за бажанням бенефіціара. Так, у ст. Х. –9:904 DCFR передбачено, що 

вигодонабувач, який має повну дієздатність, має право припинити траст стосовно 

існуючого виключно задля його вигоди фонду або частини фонду (тобто коли 

увесь капітал і весь майбутній дохід від цього капіталу за умовами трасту можуть 

бути розподілені тільки на користь цього вигодонабувача або належного йому 

майна). Відповідно, декілька вигодонабувачів, наділені повною дієздатністю, 

мають спільне право припинити траст стосовно фонду або його частини, що існує 

виключно заради їхньої вигоди. При цьому траст, створений на користь інших 

вигодонабувачів або досягнення суспільно корисної цілі, не може бути 

припинений стосовно частини фонду, якщо це несприятливо вплине на траст 

стосовно іншої частини фонду. 

Стаття Х. –9:106 DCFR передбачає обов’язок установника або бенефіціара 

направити довірчому власнику повідомлення про припинення трасту. Якщо 

передача можлива і законна, довірчий власник зобов’язаний негайно передати 

фонд або його частину відповідно до повідомлення про припинення. Якщо 

передача неможлива, оскільки це б вимагало надання невиділеної частки в активі, 

у якому створення часток неприпустиме, довірчий власник зобов’язаний: якщо 

це можливо та розумно, розділити актив і передати виділену частку, або, якщо 
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це можливо, продати актив і передати відповідну частку доходу. Траст 

припиняється тоді і такою мірою, коли здійснюється передача. При цьому 

припинений установником траст або його частина з моменту припинення діє 

як траст в інтересах установника. 

Звичайно, у разі припинення трасту довірчий власник повинен передати все 

трастове майно, а також прибутки від його управління. Проте він має право 

утримати частину з цього майна для погашення боргів, що виникли під час 

виконання умов трасту, сплати винагороди самому довірчому власнику, оплати 

витрат на передачу, розподіл, продаж активу. Якщо ж особа, яка припиняє траст, 

самостійно виплачує усі заборгованості та витрати, право довірчого власника 

на утримання припиняється. 

Модельні правила містять також спеціальні норми, які визначають порядок 

зміни умов трасту установником або вигодонабувачем. Так, згідно зі ст. Х. –9:201 

умови трасту можуть бути змінені відповідно до права, передбаченого умовами 

трасту. Крім того, установник або вигодонабувач, наділений правом припинити 

траст, має відповідне право змінити умови трасту у частині, яка стосується фонду 

або частини фонду, щодо яких траст міг бути припинений. Якщо у трасті існує 

кілька бенефіціарів, на його зміну має бути згода усіх. При цьому зміна не набуває 

чинності, поки повідомлення у письмовій формі не передане довірчим власникам. 

У Принципах трастового права у ст. VIII зазначено, що безвідносно до умов 

трасту, якщо всі бенефіціари існують, визначені, мають повну дієздатність і якщо 

всі бенефіціари згодні, тоді вони можуть вимагати від довірчого власника 

припинити траст або розподілити траст-фонд між ними або їхніми 

представниками відповідно до їх вказівки. Проте якщо якісь майнові цілі 

установника мають продовжувати обслуговуватися, бенефіціарам може бути 

не дозволено припинити траст. 

Довірчий власник, за загальним правилом, не має права припинити траст. 

Проте у ст. Х. – 9:108 Модельних правил передбачено два винятки із цього 

правила. Так, якщо вигодонабувач має право припинити траст, довірчий власник 
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має право направити йому повідомлення з вимогою реалізувати вказане право 

у розумний строк, встановлений у повідомленні. Якщо вигодонабувач не виконає 

вимоги у строк, довірчий власник має право припинити траст шляхом передачі 

вказаному вигодонабувачу, а останній зобов’язаний прийняти його. Довірчий 

власник, якщо це передбачено іншими правилами, має право припинити траст 

шляхом виплати грошей або передачі інших активів трастового фонду суду. 

Щодо повноважень самих довірчих власників на зміну умов трасту, 

то Модельні правила не містять положень з приводу цього, проте практика 

англійських судів свідчить про таке. Довірчі власники мають право змінити умови 

трасту у тому випадку та у тій мірі, як це передбачено документом про створення 

трасту. При цьому судова практика також передбачила запобіжні заходи. 

У справі Society of Lloyd’s v Robinson (1994) суддя наголосив, «що право 

на зміну умов трасту має бути використане з метою, заради якої він створювався, 

а не з розважливих міркувань сторін. Таким чином, те, наскільки довірчі власники 

мають право змінювати умови трасту, залежатиме від умов, які це право 

надають»376. 

В англо-американській правовій літературі та судовій практиці право суду 

на зміну трасту передбачене у двох випадках: зміни, пов’язані з менеджментом 

та управлінням (management and administrative variations), та зміни, пов’язані 

зі зміною бенефіціарного інтересу (variation of beneficiary interest), що виникає 

з трасту. 

Почнемо з першого виду повноважень. У судовій практиці Англії 

сформульовано принцип, згідно з яким суд має право затвердити зміни умов 

трасту, пов’язані з управлінням трастом. При цьому суди не втручаються у зміну 

бенефіціарного інтересу. У справі Chapman v Chapman (1954) зазначено, що 

юрисдикція суду обмежена двома випадками: «непередбачуваний випадок» 
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(emergency) та «компроміс» (compromise)377. 

«Непередбачуваний випадок» (emergency) можна розуміти так, як було 

зазначено у справі Re Jackson (1882), коли довірчому власнику потрібно було 

отримати дозвіл на використання трастових коштів для того, щоб відремонтувати 

трастове майно, яке вже мало зруйнуватися. 

Більш широке тлумачення цього поняття міститься у справі Chapman v 

Chapman (1954), де воно розуміється як «щось, що не було передбачене 

установником. Це означає, що суд повинен втрутитися, оскільки, якщо він нічого 

не робитиме, будуть не здійснені або порушені наміри установника»378. 

У справі Re New (1901), яка вважається хрестоматійною, трастове майно 

складалося з акцій компанії, розподілених на частки по 100 фунтів кожна. Суд 

дозволив зміну структури капіталу від імені неповнолітніх та ненароджених дітей 

шляхом поділу акцій на менші частки з метою полегшення їх подальшої реалізації. 

При цьому суд зазначив, що «у справах такого роду, які розумно можна вважати 

такими, що не могли бути передбачені або очікувані установником трасту, 

де довірчі власники розгублені через непередбачуваний випадок, що виник, і через 

покладений на них обов’язок діяти якнайкращим чином для майна та де згода усіх 

бенефіціарів не може бути отримана через те, що деякі з них не є повнолітніми або 

не існують, тоді у суду є право від імені усіх схвалити дії довірчих власників»379. 

При цьому хоча апеляційний суд і дозволив зміну трасту, проте суддя 

наголосив, що таке втручання не відноситься до власної юрисдикції суду просто 

лише тому, що зміна буде на користь бенефіціарів. Водночас запропонована зміна 

змінюватиме не трастове майно, а лише його природу (тобто вид утримання). Суд 

задовольнив позов, оскільки зміна підтримувала намір установника залишити акції 

компанії у трасті380. 
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Варто окремо наголосити, що, за загальним правилом, надання судом 

дозволу на зміну умов трасту виключно тому, що це буде в інтересах бенефіціарів, 

не допускається. Зокрема, у справі Re Tollemache (1903) суд відмовився затвердити 

зміну трасту лише через те, що вона мала принести фінансову вигоду 

бенефіціарам, оскільки у цій справі, на думку суду, не було «непередбачуваного 

випадку»381. 

Таким чином, суд має право змінити умови трасту у випадку настання 

обставин, які розумно не були і не могли бути передбачені установником 

у документі про створення трасту. Найчастіше це стосується випадків 

необхідності проведення ремонту власності. При цьому суд має право змінити 

траст лише за умови, якщо така зміна буде відповідати намірам установника, 

висловленим у документі про створення трасту, і буде в інтересах самого трасту 

й усіх бенефіціарів, а не одного або декількох з них. 

Другий вид повноважень суду щодо зміни трасту стосується зміни умов 

трасту, пов’язаних із бенефіціарним інтересом. Це можливо у двох випадках – у разі 

необхідності захисту або утримання бенефіціарів (maintenance) або у разі 

досягнення компромісу (compromise). 

Про необхідність захисту або утримання бенефіціарів (maintenance) йдеться 

тоді, коли заповідач чи установник сформулював вказівку таким чином, що траст 

забезпечує насамперед акумуляцію доходу. При цьому якщо безпосередні 

бенефіціари не мають коштів, за рахунок яких вони могли б утримуватися, суд 

може припустити, що намір розумно забезпечити сім’ю має настільки 

першочергове значення, що він призначить утримання, ігноруючи умови трасту. 

Причому цей випадок не залежить від «непередбачуваності» випадку, а також від 

повноліття бенефіціарів382. 

Другий випадок, коли суд уповноважений на зміну умов трасту, – 

це компроміс («compromise»), тобто затвердження умов досягнутої згоди у спорі 
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щодо прав бенефіціарів. Хоча поняття «компромісу» тлумачиться досить широко, 

щоб дозволити суду затверджувати зміни у правах бенефіціарів, проте і ці 

повноваження суду є обмеженими. Зокрема, суд має юрисдикцію втручатися лише 

у «справжні спори» («genuine disputes») щодо інтересів бенефіціарів. 

Це означає, що суд не має втручатися в інтереси бенефіціара, а має роз’яснити 

наміри установника383. 

Однією з найважливіших судових справ є справа Chapman v Chapman (1954), 

про яку вже згадувалося вище. У цій справі Палатою лордів було сформульовано 

правило, яке передбачало, що суд не має повноважень на схвалення зміни 

бенефіціарного інтересу від імені неповнолітніх або ненароджених осіб там, 

де немає справжнього спору. При цьому суд наголосив: «суд має повноваження 

схвалити компроміс між неповнолітнім у спорі, де останній є стороною через 

свого найближчого друга або опікуна…, проте чи може категорія компромісу 

поширюватися та охоплювати справи, де немає справжнього спору стосовно прав, 

а відповідно, немає і компромісу? Це є пошуком можливості змінити 

бенефіціарний інтерес у документі про створення трасту шляхом угоди між 

бенефіціарами, яка зобов’яже неповнолітніх і ненароджених осіб за рішенням 

суду. Це не функція суду змінювати траст»384. 

Пізніше зазначене правило було змінене Законом Англії про зміну трасту 

(1958) (Variation Trust Act)385. Зазначений Закон значно розширив повноваження 

суду на зміну умов трасту, надавши йому право діяти від імені та на користь 

окремих категорій осіб, які не можуть самостійно представляти свої інтереси. 

Зокрема, відповідно до цього Закону до таких категорій належать неповнолітні 

діти, недієздатні особи, невстановлені особи, ненароджені бенефіціари, а також 

дискреційні бенефіціари у захисному трасті (discretionary beneficiaries in 
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protective trusts). Тобто у випадку необхідності внесення змін до умов трасту суд 

може надати згоду на таку зміну від імені названих категорій осіб. Така згода 

може бути надана судом виключно у разі наявності фінансової або іншої вигоди 

для бенефіціарів, яких представляє суд. При цьому поняття «вигода» може 

тлумачитися судом максимально широко. 

Наведемо цікавий приклад реалізації судом своїх повноважень при 

представництві інтересів ненародженого бенефіціара. 

У справі Goulding v James (1997) Джун та Маркус Гулдінг – бенефіціари 

у спадковому трасті звернулися до суду з проханням змінити умови трасту. Така 

зміна мала принести вигоду ненародженому онуку спадкодавця. Незважаючи 

на бажання та чіткий намір заповідача стосовно повнолітніх вигодонабувачів, суд 

затвердив зміну, оскільки вона була на користь ненародженої дитини. При цьому 

суд наголосив, що «суд має дискреційні повноваження затвердити зміну 

відповідно до закону, навіть якщо домовленість або заповіт явно свідчать, що 

установник або заповідач не хотів відхилення від будь-якої конкретної умови 

трасту»386. Ця справа є особливо важливою, оскільки презентує один із виняткових 

випадків, коли суд має право відступити від намірів установника та змінити умови 

трасту на користь бенефіціарів. Хоча, звісно, за загальним правилом, це 

неприпустимо. 

Відповідно до ст. ст. Х. –9:202–Х. –9:203 Модельних правил за заявою 

сторони трасту або особи, наділеної правом вимагати виконання трастових 

зобов’язань, суд може змінити умову трасту, яка стосується управління трастовим 

фондом, якщо існують підстави вважати, що зміни будуть сприяти більш 

ефективному та розумному управлінню фондом. За заявою сторони трасту або 

особи, яка б отримала вигоду, якби умова, що змінюється, була виключена, суд 

може змінити умову трасту, яка надає право на вигоду або можливість отримання 

вигоди особі, яка ще не існує (або умова трасту надає право на вигоду або 

можливість її отримання у далекому майбутньому, або обумовлено настанням 

                                                             
386 Див.: Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed. Hodder Education, 2008. С. 417–418. 
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малоймовірної події), або на даний час не відповідає умові про належність 

до групи осіб, яка обумовлює наявність права. 

Якщо необхідно внести зміни у благодійний траст, то відповідно до ст. Х. –

9:204 за заявою сторони трасту або особи, наділеної правом вимагати виконання 

трастових зобов’язань, суд може змінити умову трасту, яка передбачає досягнення 

суспільно корисної цілі, якщо в результаті зміни обставин досягнення конкретної 

цілі, передбаченої умовою трасту, не може бути визнано допустимим 

та ефективним використання коштів. При цьому така зміна має бути на користь 

загальних або конкретних суспільно корисних цілей, які установник вірогідно б 

обрав, якби засновував траст після зміни обставин. 

З наведеного можна зробити такі висновки: 

1. Зміна трасту (зміна умов трасту або припинення трасту) можлива 

у випадках, прямо передбачених у документі про створення трасту або у чинному 

законодавстві. Правом вимагати зміни умов чи припинення трасту наділені 

вигодонабувачі. Зміни трасту за бажанням установника, довірчого власника чи 

за рішенням суду допускаються лише у досить обмеженому переліку випадків. 

2. Бенефіціар, який наділений повною дієздатністю та має абсолютний 

інтерес у трасті, має право вимагати від довірчих власників зміни умов чи 

припинення трасту з передачею йому трастового майна у будь-який час, якщо 

це не порушує умов трасту, а також прав незахищених категорій осіб 

(неповнолітніх, недієздатних чи обмежено дієздатних, ненароджених осіб). 

3. Траст може бути змінений за бажанням установника лише у випадку, 

коли він є відкличним чи спадковим трастом або коли це прямо передбачено 

законом чи умовами безвідкличного трасту. За загальним правилом, траст не може 

бути змінений за бажанням довірчого власника. 

4. Підставами для зміни трасту за рішенням суду є випадки, які установник 

не передбачив і не міг передбачити у документі про створення трасту; у разі 

необхідності представництва та захисту незахищених категорій осіб, а також у разі 

необхідності уточнити намір установника щодо прав бенефіціарів у трасті. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

 

1. Прямо виражений траст вважається створеним: а) якщо сторонами 

вчинені усі дії, необхідні для передачі конкретного виду майна; б) якщо 

установник вчинив усі дії, які залежали від нього особисто, хоча передача 

і не була юридично завершена через невчинення третіми особами дій, які вони 

повинні були вчинити; в) якщо установник не вчинив усі дії, необхідні для 

передачі конкретного виду майна через недобросовісні дії іншої сторони. 

Питання, чи був траст створений за даних обставин, вирішується у кожному 

конкретному випадку, виходячи з правила трьох визначеностей: а) визначеності 

наміру (чи бажав установник створити саме траст); б) визначеності предмета 

(переліку майна, що передається у траст); в) визначеності об’єкта (переліку 

бенефіціарів або цілі, заради якої створюється траст). Наявність кожної 

«визначеності» перевіряється по черзі. Виявлення певної невизначеності 

не призводить автоматично до недійсності трасту, а може призвести 

до виникнення логічно виведеного трасту. 

2. Єдиним законним власником трастового майна є довірчий власник, 

наділений речовими правами на майно. Бенефіціари не є власниками майна, 

переданого у довірчу власність. Права бенефіціара у трасті є персональними 

правами, оскільки вони стосуються більше прав та обов’язків довірчого власника, 

аніж власне майна, та передбачають можливість контролю за діями довірчого 

власника і подання персонального позову проти нього у разі порушення умов 

трасту. Термін «право власності бенефіціара за правом справедливості» є умовним 

і означає наявність специфічних за своєю правовою природою прав бенефіціара 

стосовно довірчого власника. 

3. Обов’язки довірчого власника класифікують: 1) залежно від рівня довіри 

установника до довірчого власника на: фідуціарні (серед яких основне місце 

посідає обов’язок бути вірним, тобто діяти добросовісно, не отримувати вигоду 

від трасту та не ставити себе у становище, коли обов’язок та інтерес можуть мати 
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конфлікт) і нефідуціарні (усі інші обов’язки); 2) залежно від змісту обов’язку на: 

позитивні (обов’язки вчиняти певні активні дії стосовно трастового майна) 

та негативні (обов’язок утриматися від вчинення певних дій); 3) залежно від 

характеру обов’язків на: ті, у разі виконання яких довірчі власники виконують 

розподільчу роль (здійснюють розподіл прибутку серед бенефіціарів), та ті, під час 

виконання яких довірчі власники виконують адміністративну роль (охороняють 

та / або примножують трастове майно). 

4. Зміна трасту (зміна умов трасту або припинення трасту) можлива 

у випадках, прямо передбачених у документі про створення трасту або чинному 

законодавстві. Правом вимагати зміни умов чи припинення трасту наділені 

дієздатні вигодонабувачі, які мають абсолютний інтерес у майні та досягли 

одностайної згоди. Зміна трасту за бажанням установника, довірчого власника чи 

за рішенням суду допускається лише в обмеженому переліку випадків, якщо 

це відповідає намірам установника, здійснюється в інтересах бенефіціарів, 

не порушує умов трасту та незахищених категорій осіб. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ВИДИ ТРАСТІВ І ТРАСТОПОДІБНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

У СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ 

 

3.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАСТІВ 

 

У країнах загальної системи права протягом тривалого часу були 

сформовані різні види трастів, що окреслено вище. Вони суттєво відрізняються 

один від одного і за специфікою створення, і за суб’єктним складом, 

і за особливостями правового регулювання. У цьому розділі ми розглянемо 

найбільш поширені види трастів, зокрема, результативні, конструктивні, цільові, 

міжнародні трасти, без розуміння специфіки яких не можна повною мірою 

осягнути конструкцію трасту загалом. Крім того, ми зупинимося на деяких видах 

трастів, які складно віднести до певної групи. При цьому наразі 

ми не розглядатимемо прямо виражені приватні трасти, оскільки їм був 

практично повністю присвячений розділ ІІ. 

Класифікація трастів і трастоподібних конструкцій є можливою за багатьма 

підставами, проте єдиної загальновизнаної класифікації не існує. З першого 

погляду може здатися, що поділ трастів на різновиди становить винятково 

науковий інтерес, проте це не так. Класифікація трастів має і практичну цінність, 

оскільки кожен із видів трастів має своє специфічне правове регулювання. З цього 

випливає, що те, що є обов’язковою умовою для створення одного виду трастів 

(наприклад, письмова форма договору при передачі нерухомості у траст), може 

не стосуватися іншого виду (наприклад, конструктивного трасту). Так само 

суттєво відрізняється правове регулювання приватних і публічних трастів. 

Незважаючи на відсутність єдиної загальновизнаної класифікації, спроби 

її запровадження були зроблені ще у ХVII ст. 

Першою офіційно визнаною спробою класифікувати наявні трасти вважають 

справу Cook v Fountain (1676), яка розглядалася лордом Ноттінгемом (Nottingham). 

Він зазначив, що «усі трасти є або трастами явно вираженими (express trusts), 
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заснованими або створеними внаслідок волевиявлення сторін, або трастами, 

створеними на основі судового рішення чи тлумачення судом закону (constructive 

trusts), або трастами, заявленими в усній або письмовій формі таким чином, що 

такі заяви підтверджуються прямими й очевидними доказами, або неспростовними 

та необхідними презумпціями. Ці останні трасти відомі як передбачувані 

трасти»387. 

Як зазначає Н. В. Соколова, «таким чином, лорд Ноттінгем виділив три 

основні категорії трастів, поклавши в основу своєї класифікації критерій способу 

виникнення трасту. Запропонована лордом Ноттінгемом класифікація до цих пір є 

однією з основних, саме їй слідують у своїх працях провідні спеціалісти в галузі 

англо-американських трастів, зокрема, Девід Хейтон, Пол Метью, Чарльз Мітчел 

та інші»388. 

Отже, починаючи з ХVІІ ст. трасти поділяли на прямо виражені, 

конструктивні та передбачувані. Пізніше підходи до групування трастів 

за вказаною підставою були дещо змінені. Зокрема, у класичних підручниках 

з трастового права іноді йдеться про виділення поряд із названими видами також 

результативних трастів (resulting trusts) або, навпаки, віднесення конструктивних 

і результативних трастів до більш загальної категорії передбачуваних трастів. 

Спробуємо проаналізувати це питання докладніше. 

Так, на початку ХХ ст. батько історії англійського права Ф. У. Мейтленд 

класифікував трасти за способом їх створення на ті, що створюються на підставі а) 

дії сторони, б) дії закону. «Я не думаю, – говорив він, – що ці умови є 

досконалими, проте вони добре знані та корисні». Далі Ф. У. Мейтленд поділяв 

першу названу групу трастів на прямо виражені та передбачувані, а трасти, 

створені за законом, – на результативні й конструктивні389. 

                                                             
387 Соколова Н. В. Правовая модель доверительной собственности (траста) и использование ее 
в наследственном праве Франции и Швейцарии: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2011. 
С. 32. 
388 Там само. С. 32. 
389 Maitland F. W. Equity, also the Forms of Action at Common Law: two courses of lectures / Ed. by 
A. H. Chaytor and W. J. Whittaker. Cambridge University Press, 1910. Р. 53. 
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Таким чином, Ф. У. Мейтленд як підставу для класифікації трастів 

використовував наявність / відсутність волевиявлення довірителя на створення 

трасту, хоча і називав зазначену підставу дещо інакше – за способом створення 

трастів. До першої групи він відносив трасти, які виникали за наявності такого 

волевиявлення у формі дії, а до другої – трасти, які виникали безвідносно, а іноді 

навіть всупереч волі сторін – на підставі прямої вказівки закону. 

Водночас інший відомий дослідник Дж. П. Костіган (G. P. Costigan) 

на початку ХХ ст. критикував Ф. У. Мейтленда за наведений вище поділ трастів. 

Він поділяв трасти на дві великі категорії: 

1. Залежно від наміру – на виражені та передбачувані трасти (у тому числі й 

результативні). 

2. На конструктивні трасти, що виникають задля відновлення прав, 

порушених унаслідок шахрайства390. 

Тобто, на його думку, результативні трасти входили до більшої групи 

передбачуваних трастів, тоді як конструктивні трасти становили самостійний вид 

трастів, пов’язаний із відновленням порушених прав. Отже, якщо узагальнити, 

то у своїй класифікації вчений поділяє трасти на ті, що виникають з правомірних 

дій, і ті, що виникають внаслідок порушення права, тобто з неправомірних дій 

сторін. 

А. Дж. Оклі (A. J. Oakley), говорячи про класифікацію трастів, зазначав, що 

«трасти можуть бути створені або, по-перше, за законом – це законні трасти, або, 

по-друге, коли установник або заповідач навмисно створюють відносини між 

довірчим власником і бенефіціаром – це прямо виражені трасти; або, по-третє, 

коли установник або заповідач вчиняють якусь навмисну дію окрім як створення 

відносин між довірчим власником і бенефіціаром, з чого суд робить висновок про 

відносини між довірчим власником та бенефіціаром – це передбачувані або 

результативні трасти; або, по-четверте, згідно з положеннями закону, коли 

                                                             
390 Costigan G. P. The Classification of Trusts as Express, Resulting and Constructive. Harvard Law 
Review. 1914. Vol. 27, No. 5. Р. 461–462. 
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відносини між довірчим власником і бенефіціаром створені судом як результат 

поведінки довірчого власника – це конструктивні трасти»391. Отже, науковець 

виділяє чотири різновиди трастів – законні, прямо виражені, конструктивні 

та передбачувані, або результативні (тобто він ототожнює ці два поняття, 

на відміну від деяких інших науковців, які вважають, що ці трасти становлять два 

окремі види або що результативні трасти є різновидом передбачуваних трастів). 

Іншої думки дотримується Г. Вотт, який поділяє усі трасти на прямо 

виражені (express trust) та непрямо виражені (non-express trusts) (конструктивні 

та результативні, відмінною ознакою яких є те, що вони виникають за відсутності 

прямого волевиявлення особи). Іншою категорією трастів він називає 

передбачувані трасти, які є «залишковою категорією, що покликана охоплювати 

трасти, які не є ані прямо вираженими, ані конструктивними, ані 

результативними»392. 

Цікавою є також думка І. МакДоналда (I. McDonald), який вважає, що 

передбачувані трасти поділяються на результативні, конструктивні та законні 

(statutory trusts). Причому він наголошує, що «за деяких обставин положення 

закону можуть призвести до виникнення трасту. До прикладу, траст на землю 

виникає на підставі Закону про трасти на землю та призначення довірчих 

власників (1996), відповідно до якого спільні власники утримують законний титул 

у трасті на свою користь. Інша сфера законних передбачуваних трастів пов’язана 

зі справами померлих без заповітів – коли особа помирає без чинного заповіту. 

Закон про управління майном (1925) передбачає передачу майна членам сім’ї 

на підставі припущення щодо наміру померлого. Особистий представник 

померлого буде призначений судом. Він називається управлінцем, 

а не виконавцем духівниці»393. 

                                                             
391 Oakley A. J. The Modern Law Of Trusts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, Parker and Mellows, 
2003. Р. 37. 
392 Watt G. Trusts and Equity. 4th ed. Oxford University Press, 2010. Р. 250. 
393 McDonald I., Street A. Equity & Trusts Concentrate: 5th ed. Oxford University Press, 2016. Р. 19–
20. 
 



 

257 

 

На нашу думку, усі трасти залежно від характеру волевиявлення слід 

поділяти на дві великі групи – прямо виражені та передбачувані трасти. 

Це принаймні логічно, оскільки, справді і конструктивні, і результативні трасти 

виникають за відсутності безпосередньої волі або бажання власника майна 

і довірчого власника, проте їх виникнення могло бути передбачене, виходячи 

із положень законодавства та конкретної ситуації. Якщо ж говорити про місце 

законних трастів у системі трастів, то, на наше переконання, виокремлення цієї 

підгрупи є необов’язковим, з огляду на те, що у переважній більшості випадків 

для їх виникнення все одно вимагається ще один правовстановлювальний факт, 

як правило, рішення суду. Крім того, зазвичай такі трасти визнаються або 

результативними, або конструктивними. 

Наразі ж спробуємо запропонувати сучасніші підстави для класифікації 

трастів, наявні у науковій літературі. 

Трасти і трастоподібні конструкції найчастіше класифікуються 

за такими підставами: 

І. Залежно від характеру волевиявлення довірителя: 

1. Прямо виражені трасти (express trusts) – це трасти, що виникають 

за наявності прямо вираженого наміру та волевиявлення установника, який 

свідомо та добровільно передає частину свого майна у довірчу власність, 

а довірчий власник приймає таке майно. 

Залежно від повноважень довірчого власника в частині визначення частки 

кожного бенефіціара у майні ці трасти поділяються на: 

а) фіксовані трасти (fixed trusts) – трасти, у яких права та обов’язки 

довірчих власників чітко визначені установником трасту, а бенефіціари мають 

сталий і визначений інтерес у майні. У таких трастах довірчий власник не має 

права порушити волю установника та на свій розсуд перерозподіляти частки 

того чи іншого бенефіціара; 

б) дискреційні трасти (discretionary trusts) – трасти, у яких довірчий 

власник наділений дискреційними повноваженнями щодо розподілу майна 
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на користь визначеного кола людей (вигодонабувачів), тобто у таких трастах 

бенефіціари не мають наперед визначеного інтересу у майні, а лише «надію» 

на його отримання у майбутньому. 

Дискреційні трасти також поділяються на: 

- вичерпні дискреційні трасти (exhaustive discretionary trusts) – трасти, 

у яких довірчий власник повністю розподіляє прибуток та / або трастове майно 

серед бенефіціарів і не має права акумулювати доходи від управління; 

- невичерпні дискреційні трасти (non-exhaustive discretionary trusts) – 

трасти, у яких довірчий власник не зобов’язаний розподіляти всю суму прибутку 

та / або трастове майно, а може на свій розсуд зберегти та акумулювати деяку 

частину доходів від управління. 

Залежно від завершеності документального оформлення трасту прямо 

виражені трасти поділяються на: 

а) трасти, що підлягають виконанню (executory trusts), – трасти, які для 

набуття чинності потребують додаткових дій (інструкції або оформлення 

додаткових документів тощо) з боку установника, довірчого власника або інших 

осіб. Як правило, це стосується спадкових трастів чи трастів, пов’язаних 

з одруженням, тобто тих випадків, у яких виникає необхідність оформлення 

додаткових документів (свідоцтво про шлюб або свідоцтво про смерть стають 

підставою для набуття чинності конкретного трасту, момент виникнення якого 

пов’язується з відповідним юридичним фактом); 

б) здійснені трасти (executed trusts) – трасти, у яких перелік майна 

та інтерес у майні кожного бенефіціара повністю визначені документом про 

створення трасту. Для набуття чинності трасту не потрібні жодні додаткові дії, 

інструкції або документи з боку установника або довірчих власників. 

2. Передбачувані трасти (implied trusts), які поділяються394 на: 

 

                                                             
394 Поділ передбачуваних трастів на результативні та конструктивні є одним із найбільш 
поширених підходів у доктрині трастового права, проте це питання належить до дискусійних 
у частині систематизації та класифікації трастів, про що йтиметься далі. 
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а) результативні трасти (resulting trusts), які також поділяються залежно від 

механізму виникнення на: 

- передбачувані результативні трасти (presumed resulting trust); 

- автоматичні результативні трасти (automatic resulting trust); 

б) конструктивні трасти (constructive trusts), які поділяються на: 

- інституційні конструктивні трасти (institutional constructive trusts); 

- захисні конструктивні трасти (remedial constructive trusts). 

ІІ. Залежно від підстав виникнення, зміни та припинення трасту: 

1. Трасти, що виникають із правомірних дій (тобто трасти, створені 

на підставі документа про створення трасту: договору, заповіту тощо). 

2. Трасти, що виникають із неправомірних дій (зокрема, конструктивний 

траст виникає через безпідставне збагачення або на підставі деяких інших 

неправомірних дій особи). 

ІІІ. Залежно від форми правочину про створення трасту: 

1. Усні – трасти, що виникають на підставі усного розпорядження 

установника. За загальним правилом, відсутня вимога щодо письмової форми 

правочину щодо створення трасту. Він може бути створений шляхом заяви «із 

вуст в уста» (by word of mouth) або навіть через поведінку. 

2. Письмові – трасти, що виникають на підставі належним чином 

оформленого документа про створення трасту, вираженого у письмовій формі. 

Нині така форма правочину переважає. 

ІV. Залежно від можливості внесення змін і припинення трасту: 

1. Відкличні трасти (revocable trusts) – трасти, які можуть бути змінені або 

«відкликані» (припинені) установником у будь-який момент. 

2. Безвідкличні трасти (irrevocable trusts) – трасти, які можуть бути змінені 

або «відкликані» (припинені) установником лише у випадках, прямо передбачених 

законом або документом про створення трасту. 

V. Залежно від цілі створення трасту: 

1. Приватні трасти (private trusts), тобто створені на користь однієї особи або 
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невеликої групи осіб, наприклад, на користь самого установника або на користь 

його дітей чи батьків тощо. 

2. Публічні (цільові) трасти (public or purpose trusts) – трасти, створені з 

певною метою (навчання, охорона здоров’я, захист екології тощо), які залежно від 

цілі поділяються на: 

а) благодійні трасти (charitable trusts) – це цільові трасти, у яких 

установник передає грошові кошти або майно для досягнення цілей, які визначені 

законом виключно як благодійні або якщо вони відповідають умовам, за наявності 

яких суд може визнати їх благодійними; 

б) цільові неблагодійні трасти (non-charitable purpose trusts) – цільові 

трасти, створені для досягнення законних та суспільно корисних цілей, які, проте, 

не віднесені законом до благодійних. Їх особливістю є те, що у них взагалі 

відсутній бенефіціарій, тобто особа, яка може вимагати їх виконання. 

VІ. Залежно від того, коли починає діяти траст, – за життя довірителя чи 

після його смерті: 

1. Прижиттєві (inter vivos trusts) – трасти, що виникають за життя 

установника трасту. 

2. Спадкові (testamentary trusts) – трасти, що виникають після смерті 

установника та створюються за заповітом. 

VІІ. Залежно від дій, які має виконувати довірчий власник стосовно 

переданого майна: 

1. Прості (simple trusts) – трасти, «які виникають тоді, коли довірчий власник 

лише зберігає трастове майно, не виконуючи жодних активних дій»395. 

2. Спеціальні (special trusts) – трасти, «які виникають, коли довірчий 

власник призначається, щоб досягати ціль, визначену установником або 

заповідачем, і таким чином він зобов’язаний діяти активно при виконанні [умов] 

трасту»396. Це більш поширений вид трастів, який передбачає, до прикладу, збір 

                                                             
395 Oakley A. J. The Modern Law Of Trusts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, Parker and Mellows, 
2003. Р. 39. 
396 Там само. Р. 39. 
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платежів, накопичення коштів від управління трастом, інвестиційну діяльність, 

вчинення активних дій щодо утримання нерухомого майна тощо. 

VІІІ. Залежно від юрисдикції: 

1. Локальні, або національні, трасти (local trusts), тобто ті, що створюються, 

змінюються та припиняються на території однієї країни, де також знаходиться 

майно, передане у траст, а суб’єкти трасту є резидентами тієї ж країни. До таких 

трастів застосовується право однієї країни. 

2. Міжнародні, або багатоюрисдикційні, трасти (international trusts), тобто ті, 

які підпадають під юрисдикцію кількох країн, коли: а) учасники трасту є 

резидентами двох або більше країн; б) майно, передане у траст, перебуває 

на території країни, відмінної від місця проживання / перебування учасників трасту; 

в) юридичні факти, пов’язані з виникненням, зміною або припиненням трасту, мали 

місце на території іншої країни; г) будь-яка комбінація викладених вище випадків. 

Такі трасти підпадають під дію міжнародного приватного права, тобто до моменту 

застосування конкретної норми права має бути визначене належне право, що 

застосовується до трасту. 

3. Особливу групу становлять специфічні національні трасти, у яких єдиним 

іноземним елементом є іноземне право, що застосовується до відносин між 

сторонами трасту, які є резидентами однієї країни, щодо майна, що знаходиться 

на території тієї ж країни. Йдеться про trusts interni або domestic trusts, що існують 

в Італії та дозволяють застосовувати іноземне право до національних трастів 

на підставі норм Конвенції про трасти. 

Іноді виокремлюють ще офшорні трасти, проте, на нашу думку, такі трасти 

належать до більшої групи міжнародних трастів, але до цього питання 

ми повернемося під час детальнішого розгляду зазначених трастів. 

ІХ. Залежно від того, чи переходить право власності на передане майно від 

установника до довірчого власника чи ні, можна виокремити власне траст та довірче 

управління (або його аналог у тій чи іншій країні). На нашу думку, ця підстава для 

класифікації стосується більше не власне трастів, а скоріше трастоподібних 
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конструкцій, які існують у різних країнах, оскільки у класичному трасті право 

власності завжди переходить від власника до довірчого власника. 

Таким чином, існують різні підстави для класифікації трастів. Більшість 

із них має дійсно важливе прикладне значення, оскільки дає змогу визначити 

місце, роль і функції різних видів трастів, враховувати специфіку кожного з них. 

 

3.2. ПРЯМО ВИРАЖЕНІ ТА ПЕРЕДБАЧУВАНІ ТРАСТИ. 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ ТРАСТИ 

 

Без сумніву, одним із найбільш важливих поділів трастів є поділ залежно від 

волевиявлення довірителя або, як зазначає З. Е. Беневоленська, залежно від 

«характеру вираження волі довірчого власника»397, хоча в різні часи ця підстава 

називалася по-різному, зокрема, за способом створення (Ф. У. Мейтленд), залежно 

від намірів довірителя (Дж. П. Костіган) тощо. Нині не існує єдиної 

загальновизнаної «академічної» класифікації трастів, проте саме поділ трастів 

за вказаною підставою вважається традиційним. Говорячи про класифікацію 

трастів, ми пропонували поділяти усі трасти залежно від волевиявлення довірителя 

на прямо виражені трасти (express trusts) та передбачувані трасти (implied trusts), 

до яких ми пропонували відносити також результативні (resulting trusts) 

та конструктивні трасти (constructive trusts). Проте, як уже зазначалося, у класичних 

підручниках з трастового права іноді результативні і конструктивні трасти 

виокремлюють у самостійні групи. 

Почнемо з прямо виражених трастів (express trusts), тобто трастів, що 

виникають за наявності прямо вираженого наміру та волевиявлення установника, 

який свідомо та добровільно передає частину свого майна у довірчу власність, 

а довірчий власник приймає таке майно. 

У більшості випадків у разі створення такого трасту довіритель використовує 

                                                             
397 Беневоленская З. Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. 
М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 120–121. 
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слово «траст» або інші слова, які мають аналогічне значення. У зв’язку з цим серед 

прямо виражених трастів можна виділити ті, які створені через використання чітких 

недвозначних формулювань, таких як: «А передає Б у траст визначене майно для 

управління ним на користь В» або «А передає Б у траст майно для досягнення 

певних благодійних цілей», або «А приймає на себе обов’язки довірчого власника 

щодо управління визначеною частиною свого майна на користь В». Ці трасти 

не потребують додаткового тлумачення. 

До іншої підгрупи належать прямо виражені трасти, створені за допомогою 

використання так званих «прохальних» (prеcatory) слів, тобто «певних слів, які 

більш схожі на слова прохання або обіцянки, ніж на розпорядження або 

впевненість»398. До прикладу, це можуть бути формулювання: «я сподіваюся», «я 

вірю», «я бажаю», «повністю довіряючи», «твердо переконаний» і т. п…, «що 

майно буде використано у певний спосіб». У кожному конкретному випадку 

необхідно визначати, чи особа дійсно мала намір створити саме траст, чи просто 

покладала моральні обов’язки на іншу особу діяти певним чином. Про це вже 

йшлося у розділі ІІ під час аналізу особливостей виникнення трасту, тому 

ми не зупинятимемося на цьому знову. Зазначимо лише, що якщо виявиться, що 

особа дійсно планувала передати майно у траст, то такий траст, на нашу думку, 

вважатиметься вираженим трастом, хоча іноді такі трасти відносять 

до передбачуваних. 

Як зазначає Ф. Х. Петтіт, «в одному значенні можна казати, що 

передбачуваний траст виникає, коли намір установника створити траст випливає 

з його слів, наприклад, прохальні трасти (precatory trusts). Передбачувані трасти 

у цьому значенні більше відносяться до виражених трастів. У такому випадку 

виникає виражений траст, хоча і через неоднозначне та невизначене 

формулювання»399. 
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Ми також підтримуємо віднесення трастів, створених за допомогою 

«прохальних» слів, до виражених трастів. Якщо аналізувати практику, то стає 

очевидним, що такі формулювання, як правило, використовуються людьми, які 

далекі від права та формулюють своє волевиявлення в міру своїх можливостей 

і розуміння сутності відносин трасту. 

Водночас трасти, що створюються із залученням професійних юристів, рідко 

бувають неоднозначними (принаймні в частині віднесення їх до того чи іншого 

виду трасту), оскільки при оформленні документів юристи уникають 

використання двозначностей, у тому числі і «прохальних» слів, а використовують 

переважно імперативні формулювання. Більше того, судова практика останніх 

десятиліть поступово приходить до того, що для створення трасту необхідно 

використовувати імперативні, а не прохальні слова. Тому цілком можливо, що 

з часом категорія трастів, створених за допомогою прохальних слів, взагалі 

лишиться у минулому. 

У літературі іноді також згадують про поділ прямо виражених трастів 

на ті, що підлягають виконанню (executory trusts), та здійснені (executed trusts) 

трасти.  

Водночас, як зазначив лорд Леонардс (Leonards) у справі Egerton v Earl 

Brownlow (1853), з одного боку, всі трасти є такими, що підлягають виконанню, 

оскільки завжди щось має бути зроблено, тому терміни «що підлягає виконанню» 

та «здійснені» використовуються у формально-юридичному значенні400. 

Ф. Х. Петтіт визначає «здійснені трасти» як такі, «що виникають, коли 

установник, маючи власних юристів, чітко визначає інтерес кожного бенефіціара, 

іншими словами, визначає межі інтересу за правом справедливості у повній 

та завершеній формі»401. Для таких трастів не вимагається вчинення жодних 

додаткових дій, оформлення документів або надання нових інструкцій з боку 

установника або довірчого власника. Іноді такі трасти називають «довершеними» 
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або «досконалими» (perfect trusts) чи «повністю створеними трастами» (completely 

constituted trusts). 

«Трасти, що підлягають виконанню», Ф. Х. Петтіт визначає як такі, «що 

виникають, коли установник просто виражає загальний намір про шлях, яким має 

іти власність, межі насправді визначаються лише як інструкції, у який спосіб має 

бути зроблене формальне розпорядження»402. Такі трасти потребують вчинення 

додаткових дій, оформлення додаткових документів або надання інструкцій з боку 

установника, довірчого власника або інших осіб. При цьому можливість створення 

трастів, що підлягають виконанню, має свої обмеження, оскільки зі змісту 

формулювань має чітко випливати намір установника створити саме траст. 

У протилежному випадку траст не набуде чинності через брак визначеності наміру. 

Як зазначається у літературі, у випадку створення здійсненого трасту 

«справедливість йтиме за законом і надаватиме обмежене тлумачення формальних 

слів: якщо для створення трасту на майно за правом справедливості 

використовується чітка мова щодо передачі нерухомості з конкретним юридичним 

значенням, то це не є компетенцією суду ігнорувати юридичне значення, навіть 

якщо з іншої частини документа випливає протилежний намір. Таким чином, 

навіть у здійсненому трасті використання неформальних висловів може 

уможливити визнання судом дійсності наміру установника. І навпаки, у трасті, що 

підлягає виконанню, суд не зобов’язаний тлумачити формальні вислови 

у формально-юридичний спосіб, але він має дивитися весь документ, щоб 

розкрити справжній намір установника або заповідача, аби видати формальне 

розпорядження, яке б виконувало, наскільки це можливо, їхні справжні наміри»403. 

Отже, основна відмінність між зазначеними видами трастів полягає 

у тому, що у ході тлумачення здійснених трастів суд чітко та формально аналізує 

усі формулювання у документі про створення трасту, тоді як у трасті, що підлягає 

виконанню, таких обмежень для суду не існує. 
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Повертаючись до подальшої класифікації прямо виражених трастів, слід 

зазначити, що, крім зазначених вище підстав для поділу, вони можуть бути також 

поділені залежно від повноважень довірчого власника стосовно переданого майна 

на фіксовані та дискреційні трасти. 

1. Фіксовані трасти (fixed trusts) – трасти, у яких права та обов’язки чітко 

визначені установником трасту. У таких трастах бенефіціари мають сталий 

і визначений інтерес у майні, тобто довірчий власник не має права порушити волю 

установника та на свій розсуд перерозподілити частки того чи іншого бенефіціара. 

До прикладу, це може бути траст, у якому чоловік передає усе своє майно дружині 

або батько передає на користь старшого та молодшого синів майно у частках дві 

третини та одна третина відповідно. У такому випадку довірчий власник точно 

знає, хто є вигодонабувачем трасту та який інтерес у майні має кожен із них. 

Отже, для того щоб створити фіксований траст, установник має чітко 

визначити вичерпний перелік бенефіціарів, а також частку у майні кожного з них. 

Якщо цього не буде зроблено, виражений траст буде визнано недійсним з огляду 

на порушення принципу визначеності об’єкта трасту. Якщо, виходячи з умов 

трасту, неможливо буде визначити перелік вигодонабувачів, довірчий власник 

не зможе виконувати свої обов’язки, в результаті чого виникне результативний 

траст на користь установника, тобто майно трасту «повернеться» до останнього404. 

Фіксований траст вважатиметься дійсним ще в одному випадку. Навіть 

коли немає наперед визначеного вичерпного переліку бенефіціарів, але їх можна 

з легкістю встановити. Наприклад, це матиме місце, коли установник передає 

у траст майно на користь усіх своїх племінників у рівних частках. Установник 

може не називати кожного з них поіменно, більше того, він може навіть не знати 

когось із них, проте не складно визначити, чи є конкретна особа племінником 

установника. Звичайно, може виникнути питання, а чи всі племінники були 

повідомлені про виникнення трасту та отримали належну їм частку у майні. 

Кожна країна виробила ті чи інші загальновизнані способи повідомлення. Як 
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правило, це може бути оголошення у загальнодержавному та місцевому засобі 

масової інформації про те, що створено траст на зазначених умовах та надано 

певний розумний час для заявлення своїх прав для осіб, належних до названої 

категорії вигодонабувачів. 

Говорячи про фіксовані трасти, варто згадати про правило «наказ 

Бенджаміна» (Benjamin Order), яке було сформульоване у справі Re Behjamin 

(1902). У цій справі спадкодавець залишив усе своє майно у рівних частках 

дванадцятьом своїм дітям. Усі вони окрім одного були знайдені. Один зник під час 

свят у Франції, коли заповідач був іще живим. Вважалося, що він помер, тому 

його частка була перерозподілена між усіма іншими братами та сестрами. Якщо 

вийде так, що він усе ще живий, тоді усі інші бенефіціари будуть зобов’язані 

повернути його частку, а довірчий власник не відповідатиме за порушення умов 

трасту405. 

Це правило дозволяє довірчим власникам розподіляти доходи від 

нерухомості, не боячись позову про порушення трасту від бенефіціара, який 

вважався померлим, але несподівано повернувся. Наказ може бути виданий лише 

після того, як були направлені всі можливі запити. 

Це правило не слід вважати позбавленням одного з бенефіціарів належної 

йому частки. Навпаки, як було зазначено у більш пізній справі Re Green’s Will 

Trust (1985), «воно не змінює або не знищує інтересу бенефіціара. Воно просто 

робить можливим розподіл трастового майна, виходячи з практичної 

ймовірності»406. Головне, щоб до моменту видачі наказу Бенджаміна довірчий 

власник взяв з інших бенефіціарів зобов’язання повернути частку зниклого 

вигодонабувача у разі його раптового повернення. 

2. Дискреційні трасти (discretionary trusts) – трасти, у яких довірчий 

власник наділений повноваженнями щодо розподілу майна на користь 

визначеного кола людей (бенефіціарів) на власний розсуд. Іншою назвою 
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дискреційних трастів є «розбризкані», або «розпорошені», трасти (sprinkling або 

spray trusts). Така назва пов’язана з тим, що довірчим власникам дозволено 

на власний розсуд розподіляти доходи між бенефіціарами, тобто довірчі власники 

мають право «розбризкувати» (sprinkle) або «розпорошувати» (spray) майно й 

прибуток від трасту між вигодонабувачами, виходячи з міркувань найбільшої 

доцільності та ефективності. 

Як зазначають Г. Браун (G. Brown) та С. Майєрс (S. Myers), перевагою такого 

виду трастів є те, що установник на момент створення трасту не повинен 

визначати, яку частку майна чи прибутку має отримати кожен із бенефіціарів. 

Довірчий власник прийматиме відповідне рішення уже пізніше, більш докладно 

розібравшись у конкретній ситуації та виходячи із конкретних обставин. 

Трастовий фонд може розподілятися відповідно до потреб. Крім того, можливо 

врахувати особливості оподаткування різних бенефіціарів, аби мінімізувати 

оподаткування. Ще однією перевагою розпорошеного трасту є те, що він може 

містити умову проти марнотратства (spendthrift clause). Відповідно, довірчий 

власник може контролювати видатки бенефіціара, який надмірно або невміло 

витрачає кошти. 

Водночас недоліком такого трасту названі вчені вважають те, що довірчі 

власники мають повний контроль над майном, тому до моменту обрання 

розпорошеного трасту установник має вибрати особу, яку він поважає та якій 

особливо довіряє, оскільки саме ця особа, а не установник буде вирішувати, хто 

саме отримуватиме прибуток від трасту серед усіх груп бенефіціарів, які обере 

установник407. 

Особливістю дискреційних трастів є те, що бенефіціари не мають наперед 

визначеного інтересу у майні, а мають лише «надію» отримати інтерес у майні 

після реалізації довірчим власником своїх дискреційних повноважень408. Варто 

зазначити, що при аналізі дискреційних трастів в англійській юридичній 
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літературі використовується саме слово «надія» (hope), а не якісь більш 

«юридичні» формулювання, щоб підкреслити, що бенефіціари дійсно не мають 

наперед визначеного інтересу у майні, що принципово відрізняє цей вид трасту від 

інших. Тобто цілком можливою є ситуація, за якої бенефіціар ніколи не отримає 

прибутку або певної частки майна, переданого у траст. 

Якщо бенефіціар захоче продати свій інтерес у дискреційному трасті (або 

якщо бенефіціара буде визнано банкрутом), він це може зробити, проте 

до набувача (покупець або кредитор у процедурі банкрутства) також переходить 

не право, а лише «надія» на отримання прибутку чи майна у майбутньому. Тобто, 

якщо довірчий власник прийме рішення щодо виплати певної суми на користь 

такого бенефіціара, то набувач прав отримає зазначену суму, і навпаки. Тому, 

як зазначають Д. Хейтон і Ч. Мітчел, «сутність дискреційного трасту – це, звісно, 

повна дискреція довірчого власника стосовно суми прибутку, якщо такий є, який 

має бути сплачений різним бенефіціарам трасту»409. 

Проте і з цього правила є винятки. Якщо усі бенефіціари дискреційного 

трасту мають повну дієздатність і кожен з них має право або на прибуток, або 

на прибуток та майно трасту, вони можуть звернутися до довірчого власника 

передати прибуток або трастове майно (залежно від обставин) їм або особі, яку 

вони визначать. У такому випадку дискреційні повноваження стають 

визначеними, що підтверджується прикладом із судової практики. 

У справі Re Smith (1928) був створений траст, відповідно до умов якого 

довірчий власник мав право виплатити усі передані йому грошові кошти матері 

або акумулювати доходи для наступної виплати дітям. Мати й діти спробували 

заставити їх передбачуване право, і, відповідно, виникло питання, чи є у вказаних 

осіб яке-небудь майнове право, яке може бути предметом застави. Суд 

вирішив, що застава є дійсною410. 
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12 ed. London: Sweet & Maxwell, Limited, 2005. Р. 273. 
410 Фунтикова Н. В. Доверительное управление по российскому законодательству и доверительная 
собственность по англо-американскому праву: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2004. С. 167. 
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Дискреційні трасти можуть також поділятися на «вичерпні» (exhaustive) 

та «невичерпні» (non-exhaustive). Вичерпні трасти передбачають, що довірчий 

власник розподіляє прибуток та / або майно серед бенефіціарів і не має права 

акумулювати прибуток. Але довірчі власники мають дискреційне повноваження 

обрати, котрий бенефіціар може отримати вигоду, та розмір такої вигоди. 

У невичерпних трастах довірчий власник не зобов’язаний розподіляти загальну 

суму прибутку та / або майна, але він може на свій розсуд зберегти 

та акумулювати деяку частину майна411. 

Загалом дискреційні трасти найчастіше створюються з метою захисту 

бенефіціарів «від самих себе», щоб через їх нерозсудливість чи нерозумність 

майно або прибуток не були втрачені. Більше того, застосування такої конструкції 

дозволяє захистити майно від стягнення з боку кредиторів. Водночас ця 

конструкція створює невизначеність для самих бенефіціарів, які не знають 

і не можуть знати, на що вони можуть розраховувати у трасті. 

Поряд із прямо вираженими трастами другу, найбільшу, групу трастів 

становлять передбачувані трасти (implied trusts) – трасти, які виникають 

за відсутності прямо вираженої волі установника передати майно у траст. 

Передбачувані трасти деякі російські науковці пропонують називати також 

«трастами, що повертаються». Зокрема, М. В. Ясус поряд із терміном 

«передбачуваний траст» використовує термін «траст, що повертається» 

(«возвращающийся траст»), оскільки «передбачається, що інтерес вигодонабувача 

повертається назад до установника… Передбачуваний траст має місце, коли траст, 

який намагався створити установник, не виникає через відсутність визначеності 

стосовно кола вигодонабувачів або частки майна, на яку вони мають право 

претендувати; тоді суд виходить із передбачуваного наміру установника: що б він 

зробив, якби траст з будь-яких причин не набув чинності. Судовими прецедентами 

встановлено, що в такому випадку передбачуваний намір установника полягає 

в тому, щоб довірчі власники утримували майно у трасті на його користь. Іншими 

                                                             
411 Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed. Hodder Education, 2008. Р. 23–24. 



 

271 

 

словами, передбачуваний намір установника спрямований на те, щоб траст 

повернувся до нього знову. У такому випадку права, які мав вигодонабувач, 

повертаються назад до установника»412. 

На нашу думку, застосування терміна «трасти, що повертаються» є досить 

сумнівним з кількох причин. По-перше, у працях англійських юристів до такого 

роду трастів застосовується загальновизнаний термін «implied trusts», по-друге, М. 

В. Ясус не наводить ані прикладів судової практики, ані посилання на конкретні 

джерела, які стали підставою для такого перекладу. І по-третє, навіть якщо 

погодитися із допустимістю ідеї «повернення», то «повертається» не траст, 

як вважає М. В. Ясус, а права установника на певне майно передаються у траст 

на його користь, що по суті є принциповою різницею. 

Повертаючись до поділу трастів на прямо виражені та передбачувані, слід 

зазначити, що ще на початку ХХ ст. Ф. У. Мейтленд, критикуючи інших 

дослідників трастів, підкреслював, що між ними «складно провести лінію, 

оскільки поки немає необхідних формальних слів для створення трасту, і коли 

траст створюється через дію сторони, все одно необхідно буде використовувати 

певні слова, навіть якщо глухонімий створить траст «розмовою пальців», будуть 

використовуватися слова, – розмежування має бути через зрозумілі та менш 

зрозумілі слова, і зрозумілість – є мірилом… Вираженими трастами є всі трасти, 

створені через дію сторони, тобто через заяву, тоді як передбачувані трасти є… 

трастами, створеними на підставі дії закону»413. 

Дійсно, на практиці буває досить складно розрізнити – є траст прямо 

вираженим чи передбачуваним. Як зазначає Ф. X. Петтіт, «термін «implied trusts» 

використовується більш ніж в одному значенні, хоча це дуже дискусійно, чи є він 

окремою категорією… Знову ж таки, як зазначалося вище, багато, а можливо, й усі 

результативні трасти залежать від передбачуваного наміру установника. Дехто 

                                                             
412 Ясус М. В. Доверительное управление и траст как правовые способы передачи имущества 
в управление: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. СПб., 2000. С. 75–76. 
413 Maitland F. W. Equity, also the Forms of Action at Common Law: two courses of lectures / Ed. by 
A. H. Chaytor and W. J. Whittaker. Cambridge University Press, 1910. Р. 75–76. 
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розглядає результативні та передбачувані трасти як синоніми, хоча інші вважають 

передбачувані трасти синонімом конструктивних трастів»414. Зокрема, як уже 

зазначалося, А. Дж. Оклі ототожнює поняття передбачуваних та результативних 

трастів і виділяє в окремі групи конструктивні та законні трасти. Він вважає, що 

«передбачувані або результативні трасти виникають, коли установник або 

заповідач вчиняє якусь умисну дію, відмінну від створення відносин між довірчим 

власником та бенефіціаром, з чого суд робить висновок про відносини між 

довірчим власником та бенефіціаром. Таким чином, вони виникають 

із невиражених, але очікуваних намірів установника або заповідача. Дві 

альтернативні назви випливають з того факту, що вони не лише «передбачаються» 

(imply) судом, але часто є причиною того, що бенефіціарний інтерес походить від 

(result to) установника, його майна, інших бенефіціарів або спадкоємців 

заповідача, що померли без заповіту»415. 

Щоб не вдаватися у дискусії, ще раз зазначимо, що ми підтримуємо думку 

класиків трастового права Д. Хейтона та Ч. Мітчела, які відносять 

до передбачуваних трастів результативні та конструктивні трасти416, оскільки 

останні виникають безвідносно волі сторін. Їх виникнення пов’язане 

із положеннями закону або рішенням суду. При цьому особа, вступаючи 

у відповідні правовідносини (наприклад, протиправно або безпідставно 

утримуючи чуже майно), може або могла б «передбачити» (imply), що внаслідок 

таких дій суд дійде висновку про виникнення результативного або 

конструктивного трасту на користь власника майна. 

Отже, можна дійти таких висновків: 

1. Прямо виражені трасти – це трасти, що виникають за наявності прямо 

вираженого наміру та волевиявлення установника, який свідомо та добровільно 

                                                             
414 Pettit P. H. Equity and the Law of Trusts. 11th ed. Oxford University Press, 2009. Р. 67. 
415 Oakley A. J. The Modern Law Of Trusts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, Parker and Mellows, 
2003. Р. 38. 
416 Hayton D. J., Mitchell С. Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies: 
12 ed. London: Sweet & Maxwell, Limited, 2005. Р. 65. 
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передає частину свого майна у довірчу власність, а довірчий власник приймає таке 

майно. 

2. Прямо виражені трасти залежно від повноважень довірчого власника 

стосовно переданого майна поділяються на фіксовані та дискреційні. 

У фіксованих трастах інтерес бенефіціара у майні чітко визначений установником, 

тоді як у дискреційному трасті довірчий власник наділений повноваженнями щодо 

розподілу прибутків та майна серед бенефіціарів на власний розсуд. Такі трасти 

створюються зазвичай з метою захисту вигодонабувачів від «самих себе», тобто 

від їх нерозумних і безвідповідальних дій щодо майна. 

3. Передбачувані трасти – це трасти, які виникають безвідносно до волі 

сторін на підставі положення закону або рішення суду. Особа, вчиняючи певні дії 

стосовно чужого майна, могла та повинна була «передбачити», що внаслідок таких 

дій суд дійде висновку про виникнення у неї трасту на користь первісного 

власника майна або первісного бенефіціара. До передбачуваних трастів належать 

результативні та конструктивні трасти. 

А. Дж. Оклі визначає результативні трасти (resulting trusts) як трасти, які 

«не залежать від жодних намірів або презумпцій, а є автоматичним наслідком 

того, що [особа, яка передає майно] невдало розпорядилася тим, що їй 

належить»417. Ще одним досить популярним є визначення результативного трасту 

як «такого трасту, який не вимагає ні більше, ні менше як передачі майна 

за обставин, коли особа, яка передає таке майно, не робила це на користь 

отримувача»418. 

Результативні трасти виникають автоматично та визнаються судами 

справедливості «відповідно до закону». Іншими словами, для їх створення 

не потрібні волевиявлення або навіть намір сторін створити траст. Як пояснюють 

дослідники, це такий «вид залишкового трасту, який виникає, якщо 

у протилежному випадку [якби він не виникнув] було б незрозуміло, хто утримує 

                                                             
417 Oakley A. J. The Modern Law Of Trusts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, Parker and Mellows, 
2003. Р. 42. 
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бенефіціарний інтерес у майні»419. 

Ця категорія трастів відома досить давно. 

Класичним прикладом виникнення передбачуваного результативного трасту 

є рішення у справі Dyer v Dyer (1788), яке передбачає, що траст щодо земельної 

ділянки виникає на користь особи, яка заздалегідь надала гроші420. 

Проте найбільш відоме і популярне визначення результативного трасту 

порівняно недавно дав суддя лорд Брауні-Вілкінсон (Browne-Wilkinson) у рішенні 

по справі Westdeutsche Landesbank Girozentrale v Islington London Borough Council 

(1996). У цій справі німецький банк Westdeutsche позичив гроші міському округу 

Іслінгтон (Лондон) на умовах договору процентного свопу, який пізніше був 

визнаний недійсним. Суддя Лорд Брауні-Вілкінсон зазначив, що «місцева влада 

не знала про недійсність контракту та розглядала гроші як власні, які можна 

використати на власний розсуд… Базові вимоги до трасту не були 

дотримані…»421. І після цього суддя описав обставини, за яких виникає 

результативний траст: 

«1. Якщо А робить добровільний платіж Б або оплачує (повністю чи 

частково) купівлю майна, яким наділяється або Б одноособово, або А та Б 

разом, то існує припущення, що А не мав наміру робити подарунок Б: гроші або 

майно утримуються у трасті на користь А (якщо він або вона є єдиним 

надавачем грошей) або, у разі спільної купівлі, на користь А та Б у частках, 

пропорційних до їхньої участі. Важливо наголосити, що це лише припущення, 

яке може бути спростоване презумпцією про просування (counter-presumption of 

advancement422) або прямим свідченням наявності наміру А здійснити повну 

                                                             
419 Hudson A. Principles of Equity and Trusts. Routledge, 2016. Р. 232. 
420 Bray J. Key Cases: Equity & Trusts. London: Taylor & Francis, 2006. Р. 88. 
421 Там само. Р. 90–91. 
422 Презумпція про просування (presumption of advancement) – юридична презумпція, яка 
виникає у різних юрисдикціях країн загального права щодо передачі коштів або іншого майна. 
Загалом презумпція передбачає, що коли чоловік передає майно своїй дружині або батько своїй 
дитині, або хтось комусь, перед ким він несе батьківську відповідальність, тоді за відсутності 
інших свідчень суд може припустити, що передача відбулася у формі дарунка (Wikipedia, the 
free encyclopedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Presumption_of_advancement (дата звернення: 
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передачу. 

2. Якщо А передає майно Б у виражений траст, але траст не вичерпує весь 

інтерес бенефіціара, обидва види результативних трастів традиційно 

розглядаються як приклади трастів, які впливають на спільні наміри сторін. 

[Передбачуваний] результативний траст не виникне відповідно до закону всупереч 

намірам довірчого власника (як у випадку з конструктивним трастом), проте 

реалізує його презумпований намір… [Автоматичний] результативний траст 

не залежить від наміру, а виникає автоматично. Я не впевнений, що 

це правильно»423. 

З наведеного формулювання вбачається, що результативні трасти також 

поділяються на два окремі підвиди. У першому випадку, описаному суддею, 

вважається, що виникає передбачуваний результативний траст (presumed resulting 

trust), а в другому – автоматичний (automatic resulting trust). 

У справі Re Vandervell (No 2) (1974) також наведено аналогічний поділ 

результативних трастів на автоматичні та передбачувані. Автоматичні трасти 

виникають «автоматично», коли існує ситуація, як у випадку Re Vandervell, що 

«передача власності буде визнана недійсною або буде створено траст. 

Передбачувані результативні трасти – коли купівля двома або більше особами 

передбачає намір, що вони будуть власниками за правом справедливості»424. 

Вище було наведено найбільш поширені випадки виникнення 

автоматичного результативного трасту. Проте цей перелік не був вичерпним. 

Окрім вказаних у літературі, описано ще кілька ситуацій, коли виникає 

автоматичний результативний траст, які можна згрупувати таким чином425: 

1. Через недолік чи помилку у документі про створення трасту. Така 

ситуація має місце тоді, коли у ході передачі майна від однієї особи до іншої 

«губиться» якась його частина. У такому випадку вважається, що виникає 

                                                             
423 Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed. Hodder Education, 2008. Р. 139–140. 
424 Hudson A. Principles of Equity and Trusts. Routledge, 2016. Р. 232. 
425 Див.: Hudson A. Principles of Equity and Trusts. Routledge, 2016. Р. 236–238; Ramjohn 
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автоматичний результативний траст на цю «загублену» частку майна на користь 

первісного власника. 

2. Визнання трасту недійсним або припинення трасту. 

Як зазначено у справі Re Ames Settlement (1946), «якщо траст втрачає 

дійсність з будь-яких причин, майно, що лишається, утримується 

у результативному трасті на користь установника»426. 

Аналогічні висновки викладені і в справі Vandervell v IRC (1967), де також 

підкреслюється, що «там, де траст втрачає дійсність незалежно від причин, 

залишок майна буде утримуватися у результативному трасті, навіть якщо 

відчужувач і не мав наміру, щоб траст виникнув»427. 

Можна навести такий приклад. До одруження чоловік і дружина 

за шлюбним контрактом передають частину свого майна у траст. У разі смерті 

одного з них припиняються траст і шлюбний контракт, а також постає питання 

щодо подальшої долі майна. Вважається, що майно, яке було передане 

за шлюбним договором тим з подружжя, хто лишився живим, буде утримуватися 

на користь нього у результативному трасті. Майно, яке передавалося іншому 

з подружжя (який у подальшому помер), становитиме частку його майна 

та перейде у результативний траст на користь його спадкоємців. 

3. Залишок (надлишок) коштів після виконання зобов’язання. 

Для ілюстрації такого випадку наведемо справу Re Gillingham Bus Disaster 

Fund (1921). Цей фонд збирав кошти для відшкодування збитків жертвам 

автобусних аварій. Кількість зібраних коштів значно перевищувала потреби 

жертв, тому перед судом постало питання, що робити з надлишком коштів, 

переданих до фонду. Суд дійшов висновку, що надлишкові кошти утримуються 

у результативному трасті на користь осіб, які жертвували гроші до фонду428. 

4. Розпуск організації, яка не є юридичною особою (unincorporated 

association). Йдеться про об’єднання осіб для досягнення певної некомерційної 

                                                             
426 Bray J. Key Cases: Equity & Trusts. London: Taylor & Francis, 2006. Р. 88. 
427 Там само. Р. 88. 
428 Hudson A. Principles of Equity and Trusts. Routledge, 2016. Р. 237. 
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мети без створення юридичної особи. У випадку розпуску такої організації 

з певних причин вважається, що майно, передане для її створення, утримується 

у результативному трасті на користь засновників. Водночас існує й інша 

позиція, що відносини між засновниками щодо майна, яке передається для 

створення організації, повинні регулюватися договором між ними. У разі 

існування такого договору повернення майна має відбуватися відповідно до його 

умов. 

Таким чином, автоматичний результативний траст виникає тоді, коли 

з’являється «прогалина» щодо права власності на майно. З точки зору права 

справедливості не може (чи принаймні не повинна) виникати ситуація, коли майно 

нікому не належить. З метою уникнення таких випадків і до моменту остаточного 

вирішення питання щодо належності майна останнє автоматично утримується 

на користь первісного власника, що, на наше переконання, є логічним 

і справедливим. 

Як уже зазначалося, другим різновидом результативних трастів є 

передбачуваний результативний траст, концепція якого базується 

на юридичних презумпціях (presumption), тобто на припущеннях, які вважаються 

істинними до того моменту, поки їх неістинність не буде безспірно доведена 

у належний спосіб. У загальному праві існує багато різноманітних презумпцій, які 

суди зобов’язані застосовувати у визначених випадках. 

Виникнення передбачуваного результативного трасту  пов’язане з такими 

випадками. Зокрема, він виникає тоді, коли одна особа передає кошти іншій особі 

з метою купівлі певного майна на ім’я останньої, яка і отримує права на це майно. 

За таких обставин припускається (або презумпується), що майно не було 

подароване іншій особі, а вона утримує його у результативному трасті на користь 

особи, яка передала кошти. При цьому, як наголошують дослідники, «це є лише 

презумпція, яка може бути спростована контрпрезумпцією про просування 

(counter-presumption of advancement), коли сторони перебувають у визначених 

відносинах, або через докази, що підтверджують наміри відчужувача щодо повної 
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бенефіціарної передачі»429. 

Інший дослідник, М. Ремджон, описує підстави виникнення передбачуваного 

результативного трасту таким чином: «це механізм, який за замовчуванням вступає 

у гру, коли є продаж майна на ім’я іншої особи або добровільна передача майна 

іншій особі і не існує очевидних доказів, які перш за все стосуються справжніх 

намірів відчужувача. Якщо існує явне свідчення щодо призначення інтересу 

за правом справедливості, що це був або дарунок, або прямо виражений траст, 

місця для передбачуваного трасту не буде»430. 

Отже, передбачуваний результативний траст базується виключно 

на юридичних припущеннях, які можуть бути спростовані наявними доказами. 

Іншими словами, у тих випадках, коли існує точне розуміння намірів власника 

майна, такий вид трасту не виникне. При цьому є два різновиди передбачуваних 

результативних трастів: ті, що виникають внаслідок купівлі майна на користь 

іншої особи, та ті, що виникають унаслідок добровільної передачі майна від однієї 

особи іншій. 

Пропонуємо розглянути уважніше обидва різновиди передбачуваних 

результативних трастів. У першому випадку вважається, що у разі передачі 

особою грошей іншій особі для купівлі майна на користь останньої або 

на користь кількох осіб виникає результативний траст на користь особи, яка 

надала гроші (або осіб – пропорційно до кількості внесених коштів). 

У справі Dyer v Dyer (1788) було сформульовано правило, де зазначалося: 

«очевидний результат усіх справ, без жодного винятку, що стосовно нерухомого 

майна,… яке було куплене спільно на ім’я покупців та інших [осіб] або на ім’я 

інших [осіб] без покупця, на одне ім’я або декілька, спільно або послідовно, 

[виникає] траст на користь особи, яка надала гроші для купівлі»431. І хоча у цій 

справі йшлося виключно про нерухоме майно, з часом наведене правило було 

                                                             
429 Oakley A. J. The Modern Law Of Trusts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, Parker and Mellows, 
2003. Р. 38–39. 
430 Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed. Hodder Education, 2008. Р. 161. 
431 Pettit P. H. Equity and the Law of Trusts. 11th ed. Oxford University Press, 2009. Р. 176. 
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поширене і на інші види майна. 

Аналогічних висновків суди справедливості доходять і в тому випадку, коли 

відбувається добровільна безкоштовна, точніше, без зворотної компенсації 

(consideration) передача майна від однієї особи до іншої за відсутності явно 

вираженого наміру відчужувача. У таких випадках вважається, що має місце 

не простий дарунок, а передача майна у результативний траст. 

У зв’язку із наведеними обома випадками виникає логічне запитання: «Що 

може стати підставою для спростування презумпції для виникнення 

результативного трасту?». З практики випливає, що це може бути свідченням 

того, що гроші надавалися іншій особі у якості позики або що гроші надавалися 

не на купівлю майна, а з іншою метою, наприклад, для оренди майна тощо. 

Існує ще один випадок, за якого спростовується припущення про 

виникнення передбачуваного результативного трасту. 

Ідеться про презумпцію про просування (presumption of advancement), яка 

була сформульована у справі Murless v Franklin (1818): «загальне правило, яке 

полягає у тому, що у разі купівлі однією особою на ім’я іншої особи номінальний 

власник є довірчим власником на користь покупця, має виняток, коли покупець 

має певного роду природні зобов’язання перед номінальним власником»432. 

Такими «природними зобов’язаннями», як правило, вважають 

зобов’язання, що існують між чоловіком і дружиною, між батьком (або особою, 

яка виконує функції батька) і дітьми. У наведених випадках діє не презумпція 

результативного трасту, а презумпція про просування, тобто презумпція дарунку 

між зазначеними особами. Слід наголосити, що в англійській судовій практиці 

вважається, що презумпція про просування існує лише тоді, коли відчужувачем 

є саме чоловік (або на користь своєї дружини, або на користь своїх дітей). 

Іншими словами, якщо дружина або дитина передає чоловікові чи батькові 

майно або гроші на купівлю майна, вважається, що презумпція про просування 

не діє, тобто така передача не вважається дарунком. У таких випадках виникає 
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результативний траст на користь дружини або, відповідно, дітей. Наведена вище 

ситуація неодноразово критикувалася в літературі як з позиції захисту прав 

людини, так і з позиції гендерної рівності. Як підкреслює Ф. Х. Петтіт, «існує 

загальне розуміння, що презумпція, яка виникла за соціальних умов, які дуже 

різняться із сьогоденням, застаріла. Більше того, було переконливо доведено, що 

дискримінаційна природа презумпції суперечить законодавству про права 

людини, та відповідно заявлено, що презумпція буде або скасована, або 

щонайменше, її застосування змінене»433. 

Таким чином, з викладеного можна зробити висновки, що: 

1. Результативні трасти – це передбачувані трасти, які виникають 

у випадку, коли з’являється «прогалина» щодо права власності на майно 

(автоматичний результативний траст) та внаслідок купівлі чи добровільної 

безкоштовної передачі майна однією особою на користь іншої особи 

(передбачуваний результативний траст). 

2. Результативні трасти поділяються на два окремі підвиди: передбачувані 

результативні трасти та автоматичні результативні трасти. 

Другою великою групою передбачуваних трастів є конструктивні трасти 

(constructive trusts), які виникають на підставі закону незалежно від волі сторін 

трасту, як правило, проте не завжди, внаслідок неправомірних дій. При цьому, 

як зазначає Ч. Вебб, це «трасти, які виникають з інших підстав, окрім як реалізації 

намірів установника, проте вони не є результативними трастами»434. 

Потрібно зазначити, що результативні та конструктивні трасти за певних 

обставин дуже подібні між собою, оскільки ці обидва різновиди трастів є 

передбачуваними трастами, що виникають поза волею сторін, виходячи 

з принципів права справедливості, на підставі норми закону або рішення суду. 

За таких обставин на практиці можуть виникнути проблеми з їх розмежуванням, а 

відповідно – і з вирішенням конкретних життєвих ситуацій. 
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Спробуємо проаналізувати правову природу та особливості конструктивних 

трастів. 

Однією з найбільш відомих є порівняно стара справа Beatty v Guggenheim 

Exploration Co (1919), у якій американський суддя Кардозо (Cardozo) зазначив, що 

«конструктивний траст є формулою, через яку у права справедливості совість 

знаходить своє вираження. Коли власність була набута за таких обставин, що 

держатель законного титулу утримує бенефіціарний інтерес не з чистою совістю, 

право справедливості перетворює його на довірчого власника»435. 

З наведеної вище справи складно визначити, чим все-таки є конструктивний 

траст, проте можна зробити кілька важливих висновків. По-перше, ця конструкція 

передбачає «утримання бенефіціарного інтересу не з чистою совістю». По-друге, 

таке утримання є несправедливим, а відтак для відновлення справедливості 

утримання має відбуватися на користь особи, яка раніше була власником такого 

майна. 

Більш конкретне визначення конструктивного трасту міститься у пізнішій 

справі Paragon Finance plc v Thakerar (1999), у якій суддя Міллетт (Millett) 

зазначив наступне: «вислови «конструктивний траст» та «конструктивний трасті» 

використовуються юристами у праві справедливості для описання двох абсолютно 

різних ситуацій. Перша стосується таких справ, де відповідач, хоча і не прямо 

призначений довірчим власником, бере на себе обов’язки довірчого власника 

шляхом законної передачі, яка була незалежною, передувала порушенню трасту 

та не засуджувалася позивачем. Інша стосується тих справ, де зобов’язання 

з трасту виникають як прямий наслідок незаконної передачі, яка засуджується 

позивачем. 

Конструктивний траст виникає внаслідок дії закону, коли обставини 

такі, що було б безсовісно для власника майна (як правило, але не завжди 

нерухомості) доводити свій власний бенефіціарний інтерес у майні 

та заперечувати бенефіціарний інтерес іншої [особи]. У певній групі справ, 
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однак, конструктивний довірчий власник є справді довірчим власником. Він 

не отримував трастове майно самостійно (in his own right), проте внаслідок 

передачі, на підставі якої обидві сторони мали намір створити траст з самого 

початку та яка не заперечується позивачем. Його володіння майном спочатку 

було забарвлене довірою і впевненістю, на підставі яких він отримав його, 

а наступне привласнення майна на свою користь є порушенням трасту. Добре 

відомими прикладами таких конструктивних трастів є McCormick v Grogan 

(1869) [справа про секретний траст], Rochefoucald v Bousted (1897) [де відповідач 

погодився купити майно для позивача, проте траст був створений некоректно]. 

Справа Pallant v Morgan (1952) [де відповідач спробував залишити собі майно, 

яке позивач довірив йому заради купівлі на користь обох сторін] є іншою. У цих 

справах позивач не заперечував передачу, на підставі якої відповідач отримував 

контроль над майном. Він стверджував, що обставини, за яких відповідач 

отримав контроль, роблять безсовісним з його боку відстоювання його 

бенефіціарного інтересу у майні. 

Друга група справ є іншою, вона виникає, коли відповідач втягнутий 

у шахрайство (див.: A-G for Hong Kong v Reid, 1994). Право справедливості 

завжди бореться проти шахрайства шляхом покладання на особу, достатньо 

втягнуту у шахрайство, відповідальності за правом справедливості. У таких 

справах він традиційно, на мою думку, на жаль, описаний як конструктивний 

довірчий власник та вважається, що він «відповідальний як довірчий власник». 

Така особа за фактом не є довірчим власником взагалі, навіть якщо вона і може 

бути відповідальною. Вона ніколи не отримувала посаду довірчого власника, 

і якщо вона і одержує трастове майно, то на підставі несприятливої для позивача 

незаконної передачі, яка оскаржується позивачем»436. 

Наведений вище прецедент свідчить про існування двох різних за своєю 

суттю та правовою природою видів конструктивних трастів. Перший різновид – 

трасти, що виникають унаслідок незаконного утримання майна особою, якій 
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це майно було добровільно передане власником для досягнення певних цілей 

(управління майном, збереження чи оренда майна тощо). Тобто у такому випадку 

майно переходить від власника до іншої особи добровільно і свідомо. За таких 

обставин конструктивний траст може виникнути лише у випадку та за умови 

подальшого незаконного утримання або використання майна особою, якій 

передане майно, на свою користь. 

Другий різновид конструктивних трастів виникає тоді, коли майно вибуло 

з володіння власника всупереч його бажанню, тобто набувач незаконно та / або 

безпідставно утримує майно та використовує на свою користь. 

Окрім зазначеного поділу конструктивних трастів на види, їх також 

поділяють на інституційні конструктивні трасти (institutional constructive trusts) 

та захисні конструктивні трасти (remedial constructive trusts). 

Англійське право визнає існування лише інституційних конструктивних 

трастів, які вважаються «класичними» конструктивними трастами. Вони 

проголошуються судом безвідносно до дати порушення з боку особи, яка утримує 

майно (конструктивного власника). Як підкреслюють Р. Пірсі та Дж. Стівенс, ці 

трасти виникають не на підставі рішення суду, а на підставі специфічних 

обставин. Причому траст вважається створеним з моменту виникнення таких 

обставин. Суд «лише визнає існування бенефіціарного інтересу первісного 

власника у майні. Суд не має права вирішувати, є майно предметом трасту чи 

ні»437. Отже, такі трасти виникають унаслідок дії закону з дати настання певних 

обставин. Функція суду полягає лише у тому, аби просто визнати, що такий траст 

був створений у минулому. 

Другий різновид конструктивних трастів – захисні конструктивні трасти – 

існують не в усіх юрисдикціях. Як зазначає Ф. Х. Петтіт, «піонером в їх створенні 

стала Канада, яка визнала такі трасти як засіб правового захисту від 

                                                             
437 Pearce R., Stevens J. The Law of Trusts and Equitable Obligations: 4th ed. Oxford University 
Press, 2006. Р. 269. 
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неправомірного збагачення»438. Цей різновид трастів поширений також у США. 

Такі трасти вважаються одним із різновидів судового захисту (remedy) з метою 

повернення майна, за рахунок якого відповідач незаконно збагатився. У разі 

встановлення судом факту безпідставного збагачення суд має право на свій розсуд 

створити конструктивний траст стосовно майна, що незаконно перебуває 

у відповідача, або покласти на нього обов’язок щодо грошового відшкодування. 

У справі Westdeutsche Landesbank Girozentrale v Islington London Borough 

Council (1996) суддя Броуні-Вілкінсон (Browne-Wilkinson) зазначив, що «в 

інституційному конструктивному трасті траст виникає на підставі закону з дати 

виникнення обставин. Функція суду – просто задекларувати, що такий траст виник 

у минулому. Наслідки, які настають через виникнення такого трасту (включаючи 

можливі несправедливі наслідки для третіх осіб, які тим часом отримали трастове 

майно), також визначені правилами, що містяться у законі, а не визначаються 

дискреційно [судом]. Захисні конструктивні трасти інші. Це заходи судового 

захисту, які породжують примусове виконання зобов’язання за правом 

справедливості; те, як він ретроспективно стосується третіх осіб, залежить від 

розсуду суду»439. 

Отже, основна відмінність інституційних конструктивних трастів від 

захисних конструктивних трастів полягає у тому, що останні виникають виключно 

на підставі судового рішення та з моменту його прийняття. У таких трастах суд 

повинен встановити не лише факт існування у позивача бенефіціарного інтересу 

у майні, але й факт безпідставного збагачення відповідача, а також прямо 

передбачити виникнення конструктивного трасту щодо конкретного переліку 

майна. 

Наразі більш докладно зупинимося на підставах виникнення 

конструктивних трастів (або скоріше – на ситуаціях, коли виникають такі 

трасти)440. 

                                                             
438 Pettit P. H. Equity and the Law of Trusts. 11th ed. Oxford University Press, 2009. Р. 70. 
439 Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed. Hodder Education, 2008. Р. 178. 
440 Див.: Pearce R., Stevens J. The Law of Trusts and Equitable Obligations: 4th ed. Oxford 



 

285 

 

1. У ситуації, коли довірчий власник в існуючому прямо вираженому трасті 

неправомірно продає трастове майно на користь третьої особи, остання, тобто 

покупець, який повідомлений про існування трасту, автоматично стає 

конструктивним довірчим власником на користь бенефіціара у первісному трасті. 

Дж. Е. Пеннер пропонує називати покупця «конструктивним довірчим власником 

щодо інтересу у прямо вираженому трасті» («constructive trustee of an express trust 

interеst»)441. Конструктивний траст не виникає лише за умови, що мало місце 

добросовісне набуття прав на трастове майно (bona fidae purchaser (transferee) of 

the legal estate for value without notice), іншими словами, коли особа є 

добросовісним покупцем, яка не знала і не могла знати про існування трасту. 

2. У разі незаконного привласнення або незаконної розтрати майна 

(misappropriated property). Якщо таке майно не було предметом уже існуючого 

трасту, воно може перейти у конструктивний траст до набувача тоді, коли 

відчужувач, що незаконно розтратив майно, перебував у довірчих відносинах 

із власником майна, або тоді, коли майно було отримане за обставин, коли 

виникали довірчі відносини між набувачем та власником. 

Крім того, право справедливості сформулювало правові наслідки 

незаконного привласнення, яке мало місце під час вчинення злочину.  

Яскравим прикладом є ситуація, коли злодій, який викрав гроші, утримує 

у конструктивному трасті зазначені кошти на користь жертви (див.: Westdeutsche 

Landesbank Girozentrale v Islington London Borough Council, 1996)442. 

Схожі наслідки настають і у випадку, коли йдеться про вбивцю та його 

спадкоємців стосовно майна убитої особи. Існує так зване «конфіскаційне 

правило» (forfeiture rule), яке забороняє вбивці та його нащадкам спадкувати 

за убитою жертвою. Якщо ж все-таки спадкування відбулося у порушення 

                                                                                                                                                                                                                 
University Press, 2006. Р. 271–273; Ramjohn M. Unlocking Trusts. 2nd ed. Hodder Education, 2008. 
Р. 179; Watt G. Trusts and Equity. 4th ed. Oxford University Press, 2010. Р. 259–271. 
441 Penner J. E. The Law of Trusts. 4th ed. Oxford University Press, 2004. Р. 128. 
442 Pearce R., Stevens J. The Law of Trusts and Equitable Obligations: 4th ed. Oxford University 
Press, 2006. Р. 271. 
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зазначеного правила, вважається, що особа (вбивця або його спадкоємці) утримує 

успадковане майно у конструктивному трасті. 

3. У випадку отримання довірчим власником неправомірної вигоди від 

трастового майна конструктивний траст виникне на користь бенефіціара 

у первісному трасті. Так, загальновідомим принципом трастового права, про який 

уже неодноразово згадувалося у цій роботі, є обов’язок довірчого власника діяти 

лояльно (duty of loyalty), що передбачає заборону отримання користі від управління 

майном та обов’язку уникнення можливого конфлікту власних інтересів 

та інтересів бенефіціарів. У випадку порушення першого з наведених обов’язків, 

тобто у разі самовільного (незаконного) отримання довірчим власником прибутків 

від майна, виникне конструктивний траст щодо отриманих прибутків. При цьому 

бенефіціаром такого трасту вважатиметься бенефіціар у первісному трасті, тобто 

особа, на користь якої мало здійснюватися управління майном та яка мала право 

отримувати доходи від такого управління. 

4. Окремим та особливо цікавим випадком виникнення конструктивного 

трасту є отримання довірчим власником хабара. У такому разі отримані кошти або 

майно переходять довірчому власнику у конструктивний траст і мають 

утримуватися на користь особи, що потерпіла від хабарництва. 

Загалом принцип, що гроші, передані довірчому власнику як хабар, 

утримуються у конструктивному трасті на користь бенефіціара та можуть бути 

простежені у будь-якому майні, бере свій початок у справі А-G for Hong Kong v 

Reid (1944), розглянутій Таємною радою – вищою апеляційною інстанцією 

Великобританії та деяких країн Британської Співдружності. 

Як зазначив суддя Темплмен (Templeman) при розгляді цієї справи, «коли 

хабар пропонується і приймається грошима або в натурі, гроші або майно, що 

становлять предмет хабара, за законом належать отримувачу. Гроші, сплачені 

фідуціарію (false fiduciary443), належать йому. Нерухоме майно, що перебуває 

                                                             
443 У цій справі використовується термін «false fiduciary», що дослівно має перекладатися 
як «фальшивий», «помилковий» чи «неправдивий» фідуціар. На нашу думку, найбільш 
правильним має бути переклад «фідуціар, який порушив свій обов’язок» або «фідуціар, що 
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у вільному володінні, передане фідуціарію через хабар, переходять до нього. 

Право справедливості, яке хоча і діє особисто (in personam), наполягає, що 

це безсовісно для фідуціарія отримувати вигоду від порушення обов’язку 

та залишати її. Надавач хабара не може повернути його, оскільки він вчинив 

кримінальний злочин, надаючи хабар. Фідуціар, який отримав хабар у порушення 

обов’язку, повинен сплатити та є відповідальним за хабар перед особою, перед 

якою він несе обов’язок. У цій справі, оскільки перший отримувач одержав хабар 

у порушення своїх обов’язків перед урядом Гонконгу, він став боржником 

за правом справедливості перед Короною на суму вартості хабара… Як тільки 

хабар був отриманий, він має бути сплачений або миттєво переданий особі, яка 

постраждала від порушення обов’язку. Право справедливості вважає зробленим 

те, що мало бути зроблено. Як тільки хабар отримано, чи готівкою, чи в натурі, 

фідуціарій утримує хабар у конструктивному трасті на користь потерпілої 

особи»444. 

Незважаючи на те, що рішення Таємної Ради не є обов’язковими для 

англійських судів, а також на те, що викладені у наведеній справі висновки 

породжували численні теоретичні і практичні дискусії серед практикуючих суддів 

та науковців, протягом шістдесяти років ця справа вважалася хрестоматійною 

у Британії та Новій Зеландії в частині визначення наслідків отримання хабара. 

Кінець дискусіям було покладено лише у 2014 р., коли висновки у цій справі були 

наново підтверджені Верховним Судом Великої Британії у справі FHR European 

Ventures LLP v Cedar Capital Partners LLC445. 

5. У випадку, коли особа отримує права на землю у якості довірчого 

власника за відсутності формально оформленого документа про створення трасту. 

Через недотримання формальностей виникають труднощі в частині доведення 

                                                                                                                                                                                                                 
вчинив неправильно», але щоб уникнути таких довгих формулювань, ми перекладаємо у тексті 
роботи просто як «фідуціар». 
444 Commercial Law: Text, Cases, and Materials / by M. A. Clarke,  R. J. A. Hooley, R. J. C. Munday 
and 2 more. 5th ed. Oxford University Press, 2017. Р. 246. 
445 Там само. Р. 248. 
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прав на майно, тому вважається, що довірчий власник утримує у конструктивному 

трасті майно на користь первісного власника. 

6. У випадку складення секретних трастів (secret trusts), тобто трастів, у яких 

власник передає за заповітом певне майно у спадок іншій особі із застереженням 

про передачу цього майна третій особі поза межами заповіту. Іншими словами, 

з тексту заповіту не вбачається, що майно переходить третій особі. Особливості 

правової природи спадкових трастів будуть детально розглянуті далі у цьому 

розділі. Тут лише зазначимо, що більшість учених відносять їх до конструктивних 

трастів. Це пояснюється тим, що особа, яка отримує майно за заповітом, має 

домовленості із заповідачем щодо передачі майна третій особі, а відтак вона 

вважається конструктивним власником на користь такої особи. 

7. Якщо особа, яка не була належним чином призначена довірчим власником 

у трасті, поводить себе так, ніби вона є трасті, вважається, що така особа є 

конструктивним довірчим власником або так званим «довірчим власником 

з делікту», або «фактичним» довірчим власником (trustee de son tort або de facto 

trustee). 

8. Конструктивний траст виникає у разі здійснення помилкового платежу 

на користь певної особи. До моменту повернення помилково перерахованих 

коштів або майна первісному власнику особа, яка отримала ці кошти або майно, 

вважається їх конструктивним власником. Іноді вважають, що у такому випадку 

виникає результативний траст, а конструктивний траст виникає лише у випадку 

недобросовісного утримання коштів або майна особою, яка їх помилково 

отримала446. 

Вище ми розглянули найбільш поширені випадки виникнення 

конструктивних трастів. Слід наголосити, що, оскільки вони виникають 

безвідносно до волі сторін трасту, а іноді і всупереч їй, перелік підстав їх 

виникнення не є вичерпним. 

Отже, конструктивні трасти – це передбачувані трасти, які виникають 

                                                             
446 Watt G. Trusts and Equity. 4th ed. Oxford University Press, 2010. Р. 265. 
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на користь первісного власника майна, як правило, внаслідок неправомірних дій 

особи, яка незаконно або безпідставно утримує чи використовує чуже майно 

в своїх інтересах. Конструктивні трасти є абсолютно своєрідним видом трастів, 

покликані максимально захистити права первісного власника або бенефіціара від 

неправомірних чи помилкових дій третіх осіб. 

Ще однією особливістю таких трастів є те, що конструктивний довірчий 

власник за певних обставин може навіть не знати, що він є довірчим власником. 

Крім того, іноді буває досить складно відокремити майно потерпілої особи 

(первісного власника) від майна довірчого власника у разі неправомірного 

привласнення або утримання самого майна або доходів від управління ним. Також 

обов’язки довірчих власників у прямо вираженому та конструктивному трасті 

значною мірою відрізняються. Від конструктивного трасті, як правило, 

не вимагається здійснювати активних дій щодо майна, управляти ним або 

здійснювати інвестиційні операції тощо. Зазвичай на конструктивних власників 

покладається обов’язок зберігати та охороняти майно, уникаючи його знищення, 

пошкодження або зменшення його ціни. 

Отже, підсумовуючи викладене вище, можна дійти таких висновків: 

1. Конструктивні трасти – це передбачувані трасти, які виникають 

на користь первісного власника майна, як правило, внаслідок неправомірних дій 

особи, яка незаконно або безпідставно утримує чи використовує чуже майно 

в своїх інтересах. 

2. Залежно від обставин вибуття майна з володіння власника виділяють два 

види конструктивних трастів: ті, що виникають у випадку незаконного утримання 

або використання майна на свою користь особою, якій воно було добровільно 

та свідомо передане власником, та ті, що виникають, коли майно вибуло 

з володіння власника всупереч його бажанню. 

3. Основна відмінність інституційних конструктивних трастів від захисних 

конструктивних трастів полягає у тому, що останні виникають виключно 

на підставі судового рішення та з моменту його прийняття. У таких трастах суд 
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повинен встановити не лише факт існування у позивача бенефіціарного інтересу 

у майні, але й факт безпідставного збагачення відповідача, а також прямо 

передбачити виникнення конструктивного трасту щодо конкретного переліку 

майна. 

 

3.3. ПУБЛІЧНІ (ЦІЛЬОВІ) ТРАСТИ.  

БЛАГОДІЙНІ ТА НЕБЛАГОДІЙНІ ТРАСТИ 

 

Як зазначено вище, однією з підстав для класифікації трастів є ціль 

створення, тобто траст створений з метою управління майном на користь 

однієї особи або кількох наперед визначених осіб чи для досягнення певної 

мети. Відповідно, за вказаною ознакою виділяють приватні та публічні 

трасти. 

У цьому питанні ми не будемо зупинятися на особливостях приватних 

трастів, оскільки специфіка їх створення, зміни та припинення була детально 

розглянута у розділі ІІ. Наразі пропонуємо зупинитися на особливостях публічних 

трастів, які створюють для досягнення певної мети. Їх іноді називають також 

цільовими або благодійними, хоча, як буде показано нижче, ці поняття можуть 

не збігатися. Треба зазначити, що ціль створення трасту має бути законною 

та суспільно корисною, тобто трасти, створені заради досягнення примхливої, 

марнотратної, непотрібної, шкідливої, незаконної або іншої мети, яка суперечить 

публічному порядку, будуть визнані недійсними. 

Найчастіше цільові трасти називають благодійними. Право, яке регулює 

відносини, пов’язані з благодійною діяльністю, враховуючи їх значну специфіку 

та особливості, становить окремий напрям або «галузь» загального права – the Law 

of Charities. При цьому питання, що стосуються саме трастів, становлять лише його 

частину. Взагалі, як зазначає Дж. Е. Пеннер, «[благодійництво] виникло з церковної 

юрисдикції, а не з судів справедливості. Благодійність не має бути представлена 

через трасти. Так не було в англійському праві на початку, так може не бути і тепер. 
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Вона може бути представлена через компанії, до прикладу. І багато правових 

систем розвинули право, яким регулюється благодійність, без використання трасту, 

та, зрештою, навіть не знаючи про траст. Це історична випадковість, що суд 

справедливості «запозичив» ідею благодійного подарунку447 та (з деякими 

труднощами) утиснув в уже існуючу рамку трастів»448. 

Регулювання благодійної діяльності має низку специфічних особливостей, 

зокрема і тоді, коли вона здійснюється із використанням конструкції благодійних 

трастів, які принципово відрізняються від інших видів трастів. При цьому слід 

зазначити, що діяльність благодійних трастів в Англії була законодавчо 

врегульована ще на початку ХVII ст. 

У 1601 р. було видано Закон про благодійні трасти (Charitable Uses Act), 

який визначав, що благодійними можуть бути такі цілі: «допомога старим, 

немічним, бідним людям; підтримка хворих та скалічених солдатів, моряків; 

підтримка шкіл, де навчаються, вільних шкіл та шкіл при університетах; 

відновлення мостів, портів, гаваней, причалів, церков, берегів моря та доріг; освіта 

та розвиток сиріт; допомога, підтримка або утримання виправних будинків; 

одруження бідних дівчат; підтримка, сприяння і допомога молодим торговцям, 

ремісникам та особам, які занепали духом; допомога або порятунок ув’язнених 

та полонених; допомога або полегшення будь-яким бідним мешканцям в частині 

сплати п’ятнадцяти [відсотків податку], встановлених для солдатів, та інших 

податків»449. 

Пізніше наведена норма практично в незміненому вигляді перейшла 

до Закону про благодійні трасти (1888). 

Варто наголосити, що Закон 1601 р. не лише відіграв важливу роль 

                                                             
447 Благодійний подарунок (сharitable gift) – це різновид подарунку, який передбачає 
укладення договору між донором та благодійною організацією, згідно з яким донор перераховує 
грошові кошти або майно в благодійну організацію в обмін на податкові пільги та поточний 
річний дохід від благодійної діяльності протягом усього життя. Коли донор вмирає, благодійна 
організація зберігає подарунок. 
448 Цит. за: Penner J. E. The Law of Trusts. 4th ed. Oxford University Press, 2004. Р. 491. 
449 Oakley A. J. The Modern Law Of Trusts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, Parker and Mellows, 
2003. Р. 449. 
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на початку формування права про благодійні трасти, але і вплинув на увесь його 

подальший розвиток. 

У справі Scottish Burial Reform and Crenation Society Ltd v Glasgow Corp 

(1968), яка розглядалася аж через 360 років після його прийняття, суддя 

підкреслив, що «[користь] має бути такою, яка відповідає духу та намірам [Закону 

про благодійні трасти 1601 р.]. Преамбула визначає перелік цілей, які визнаються 

благодійними. Але у пізніші часи багато інших цілей також почали визнавати 

благодійними. Суди спочатку шукали деякі аналогії між цілями, названими 

у преамбулі, та цілями, стосовно яких вони мали винести рішення. Очевидно, вони 

мали піти далі та бути задоволеними, лише якщо вони могли віднайти аналогію 

між цілями, які вже визнані благодійними, та новими цілями, які лише 

проголошуються як благодійні»450. 

Отже, в Англії існують вікові традиції діяльності благодійних трастів, які 

свідчать про їх особливу популярність і визначають вектор розвитку 

благодійництва. 

Звертаючись до наших днів, слід зазначити, що сьогодні благодійність 

у розвинутих країнах стає все більш популярною серед звичайного населення. 

З одного боку, цивілізоване демократичне суспільство все частіше відчуває свою 

особисту відповідальність за стан навколишнього середовища, рівень освіти 

і медицини та рівень забезпеченості інших людей, особливо тих, хто належить 

до вразливих категорій, таких як: особи, позбавлені батьківського піклування, 

інваліди, представники країн, що розвиваються, та які перебувають за межею 

бідності, тощо. З іншого боку, керівництво розвинутих країн всіляко намагається 

сприяти розвитку благодійництва через систему різного роду пільг та переваг, 

перш за все податкових. Це взаємовигідно обом учасникам цього процесу – 

як керівництву країни, так і її громадянам, залученим до благодійництва. Для 

перших – це можливість частково зняти з себе тягар обов’язку піклування 

та розвитку зазначених сфер, оскільки представники благодійних організацій 

                                                             
450 Penner J. E. The Law of Trusts. 4th ed. Oxford University Press, 2004. Р. 494. 
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та волонтери нині часто виконують ті функції, які традиційно має брати на себе 

держава. Це, своєю чергою, дає змогу економити бюджетні кошти та інші 

державні чи муніципальні ресурси. Якщо ж говорити про тих, хто бере участь 

у благодійництві, то для них це можливість отримати різного роду преференції від 

уряду, а у випадку вкладення коштів чи іншого майна у благодійні трасти ще й 

надійно зберегти їх та навіть примножити. 

Підтримка благодійництва з боку держави та органів місцевого 

самоврядування полягає перш за все у зменшенні або звільненні від 

оподаткування благодійних організацій. За таких обставин питання, яке набуває 

особливої ваги, – це перелік тих цілей, які можна вважати благодійними 

та, відповідно, які організації можуть бути звільнені від оподаткування. Як 

зазначають дослідники, це питання політичне. Зокрема, А. Хадсон наводить такі 

приклади: «приватна школа отримує звільнення від оподаткування через 

благодійність, тоді як організація з вівісекції кроликів (тобто проведення 

лабораторних досліджень над кроликами) – ні, оскільки зрозуміло, що 

це політичне рішення підтримувати один вид діяльності та не підтримувати 

інший: діти багатих важливіші за кроликів… Організації, які навчають військової 

справи, можуть бути благодійними, тоді як організації, які проповідують мир, 

можуть такими не бути… Діяльність католицьких черниць не обов’язково 

вважатиметься такою, що відповідає благодійним цілям для розвитку релігії, 

незважаючи навіть на те, що католицька доктрина розглядає черниць як наречених 

Христа»451. 

Залежно від цілей благодійні трасти можуть бути поділені на групи. 

Перша класифікація зазначених трастів була зроблена ще у справі Tax 

Special Purpose Comrs v Pemsel (1891) лордом Мекнотеном (Macnaghten), який 

запропонував поділяти благодійні трасти на чотири групи: 1. Для допомоги 

бідним. 2. Для розвитку освіти. 3. Для розвитку релігії. 4. Для інших 

                                                             
451 Hudson A. Principles of Equity and Trusts. Routledge, 2016. Р. 484–485. 
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бенефіціарних цілей на користь громади, які не підпадають під перші три групи452. 

Зазначена класифікація проіснувала понад два століття і лише у 2002 р. була 

дещо змінена. Так, перша група благодійних трастів дістала назву «запобігання 

та допомога бідності», а також були додані нові шість груп благодійних трастів: 

розвиток здоров’я; розвиток суспільства та громади; розвиток культури, мистецтва 

та спадщини; розвиток аматорського спорту; розширення прав людини; 

розв’язання конфліктів та примирення; поліпшення охорони навколишнього 

середовища чи самого навколишнього середовища453. Ще кілька нових груп були 

додані Законом про благодійність у 2011 р., про що йтиметься нижче. 

На противагу іншим благодійним організаціям та іншим видам трастів 

благодійні трасти мають такі особливості: 

1. Наявність благодійної цілі. У зв’язку з цим постає запитання: «Які цілі 

вважаються благодійними?». У різні часи це питання залишалося дискусійним, 

навіть політичним, оскільки благодійні організації завжди отримували низку 

переваг, перш за все податкові пільги аж до звільнення від оподаткування. 

До прикладу, Дж. Пеннер виділяє низку умов, за яких можна говорити про 

благодійний статус454: 

- характер цілей має бути благодійним; 

- цілі мають бути більше вигідними, аніж збитковими; 

- траст має бути на користь частини суспільства, а не на користь групи 

приватних осіб; 

- цілі мають бути винятково благодійними, передовсім вони не мають бути 

політичними; 

- траст не повинен передбачати розподіл прибутку. 

Відповідно до ст. 3 Закону Англії про благодійність (2011) (Charities Act)455 

                                                             
452 Penner J. E. The Law of Trusts. 4th ed. Oxford University Press, 2004. Р. 494. 
453 Oakley A. J. The Modern Law Of Trusts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, Parker and Mellows, 
2003. Р. 451. 
454 Penner J. E. The Law of Trusts. 4th ed. Oxford University Press, 2004. Р. 493. 
455 Charities Act. 2011. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/part/1/chapter/1/enacted 
(дата звернення: 09.02.2018). 
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ціль вважається благодійною за наявності двох умов: вона має слугувати 

публічним інтересам та стосуватися однієї з таких сфер: запобігання чи 

зменшення бідності; розвиток освіти; розвиток релігії; поліпшення здоров’я або 

збереження життя; розвиток громадянства чи розвиток громади; розвиток 

мистецтва, культури, спадщини або науки; розвиток аматорського спорту; 

поліпшення прав людини, розв’язання конфліктів або примирення або сприяння 

релігійній чи расовій гармонії або рівності та різноманітності; поліпшення 

охорони навколишнього середовища чи самого навколишнього середовища; 

поліпшення становища тих, хто цього потребує через молодий вік, погане 

здоров’я, інвалідність, фінансові труднощі чи інші незручності; поліпшення 

становища тварин; будь-які інші цілі, які можуть бути прирівняні до наведених 

вище за аналогією. Отже, Закон прямо передбачив основні випадки, коли може 

йтися про благодійність. 

Під поняттям «благодійна організація» Закон має на увазі інституцію, яка 

створена для досягнення виключно благодійних цілей та яка підпадає під контроль 

Верховного Суду в частині його повноважень щодо благодійних організацій. Такою 

інституцією може бути благодійний траст або інша благодійна компанія чи 

організація. 

Таким чином, щоб траст був визнаний благодійним, ціль його створення має 

або бути прямо передбачена законом або відповідати конкретним умовам, за яких 

суд може дійти висновку, що ціль є благодійною. 

2. Особливості створення благодійних трастів та визначеність цілі. У всіх 

приватних трастах установник має чітко визначити коло бенефіціарів або 

принаймні передбачити принцип, за яким бенефіціари можуть бути визначені 

у подальшому. У разі неможливості визначення кола вигодонабувачів, траст 

визнається недійсним через невизначеність об’єкта, тобто невизначеність тих, 

на користь кого має здійснюватися управління майном. На відміну від приватних 

трастів, благодійний траст не може бути визнаний недійсним через невизначеність 

об’єкта. Для таких трастів важливо лише чітко визначити ціль, яка підпадає під 
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ознаки благодійної. 

Щоб благодійний траст вважався створеним та не був у подальшому 

визнаний недійсним, установник повинен чітко й однозначно висловити намір 

створити саме благодійний траст або траст для досягнення благодійних цілей. 

Формулювання щодо створення благодійного трасту мають бути максимально 

чіткими. Зокрема, Ф. Ч. Петтіт зазначає, що формулювання про «передачу 

на користь публічних, благодійних цілей або заради достойної мети» 

вважатиметься невизначеним, оскільки використані слова не мають юридичного 

значення456. 

А. Хадсон наводить інший приклад: «якщо траст створюється для 

«благодійних (charitable) або добродійних (benevolent) цілей», 

то це не вважатиметься благодійною ціллю, оскільки додані також добродійні 

цілі… Проблема у тому (суди читають дуже буквально), що «добродійні» цілі не є 

«благодійними» цілями. Ці два слова означають різні речі. Ціль має бути 

виключно благодійною… Якщо установник має дві цілі у трасті, одну благодійну, 

а іншу – ні, то траст у такому разі не може бути визнано благодійною 

організацією. У тих справах, коли установник передав гроші, щоб вони 

утримувалися «на благодійні або інші цілі», тоді використання слова «або» 

свідчить про те, що ці інші цілі є чимось іншим, аніж благодійні цілі, а тому траст 

буде вважатися недійсним. І навпаки, якщо установник передасть гроші, щоб вони 

утримувалися «на благодійні та інші цілі», тоді використання слова «та» 

означатиме, що використання буде точно благодійним, навіть якщо одночасно 

це буде щось інше, відповідно траст буде визнано дійсним»457. Такий підхід 

до трактування благодійних цілей був популярний у більш ранніх судових 

справах, проте і в ХХІ ст. він також застосовується. 

Отже, у разі створення благодійних трастів особливого значення набувають 

формулювання цілі створення. Поєднання благодійних та неблагодійних цілей 

                                                             
456 Pettit P. H. Equity and the Law of Trusts. 11th ed. Oxford University Press, 2009. Р. 245. 
457 Hudson A. Principles of Equity and Trusts. Routledge, 2016. Р. 490. 
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створення трасту може призвести до визнання благодійного трасту недійсним. 

Є ще один аспект визначеності у благодійному трасті, який відрізняє 

приватні та публічні трасти. Серед приватних трастів значне місце посідають 

дискреційні трасти, тобто трасти, у яких довірчий власник наділений 

дискреційними повноваженнями на власний розсуд встановлювати розмір 

та черговість виплат на користь бенефіціарів, а також визначати, хто саме 

з бенефіціарів отримає виплату. Проте стосовно благодійних трастів судова 

практика пішла зовсім іншим шляхом. 

Зокрема, у справі Blaire v Dunkan (1902) траст, у якому передача була «на 

користь таких благодійних або публічних цілей, які мій довірчий власник 

вважатиме належними», був визнаний недійсним. До аналогічного рішення суд 

прийшов і в іншій справі Houston v Burns (1918), у якій передача майна відбулася 

«на користь таких публічних, добродійних або благодійних цілей… які [довірчий 

власник] на свій розсуд вважатиме належними»458. 

Отже, благодійні трасти визнаються недійсними через наділення довірчого 

власника дискреційними повноваженнями на самостійне визначення благодійних 

цілей. Це пояснюється тим, що на момент створення трасту не зрозуміло, на які 

саме цілі установник передає майно. Крім того, у зазначених справах установник 

використав формулювання «публічні» та «добродійні» цілі, які, на відміну від 

благодійних цілей, не мають конкретного визначення у законодавстві, а відтак 

не можуть бути точно визначені. 

3. Особливості застосування правил проти невідчужуваності, 

безстроковості та накопичення. Як уже зазначалося, за загальним правилом, 

трасти повинні відповідати правилу проти невідчужуваності (Rule against 

Inalienability), правилу проти безкінечних трастів (Rule against Trusts of Perpetual 

Duration) та правилу проти накопичення (Rule against Accumulations), зміст яких 

коротко розкрито у розділі ІІ цієї роботи. Проте зазначені правила зазвичай 

не застосовують до благодійних трастів або застосовують до них з певними 

                                                             
458 Pettit P. H. Equity and the Law of Trusts. 11th ed. Oxford University Press, 2009. Р. 245. 
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застереженнями. 

У старовинній справі Re Lord Stratheden and Campbell (1872) щорічну ренту 

у сумі 100 фунтів заповіли на користь «Рейнджерів Центрального Лондона459 

до призначення наступного лейтенант-полковника». Якщо наступний лейтенант-

полковник не буде призначений протягом безкінечно довгого періоду часу 

(perpetuity period), така передача стане недійсною. З наведеного правила, у свою 

чергу, також є винятки. Як зазначає А. Дж. Оклі, передача від однієї благодійної 

організації до іншої на випадок, який може статися через значний проміжок часу, є 

дійсною, проте така сама передача від благодійної організації до не благодійної 

буде вважатися недійсною з огляду на правило проти невідчужуваності460. 

Крім того, для благодійних трастів по-особливому застосовується правило 

проти накопичення. Так, у приватних трастах дозволяється накопичувати дохід 

протягом життя установника та 21 року після його смерті. Проте у благодійних 

трастах існує обмеження строку для акумулювання доходу 21 роком, оскільки 

вважається, що накопичення несумісне з публічною вигодою, яку має приносити 

благодійний траст. 

4. Тлумачення (construction). Якщо установник або заповідач, який мав намір 

створити благодійний траст, у документі про створення трасту припустився 

двозначності, то тлумачення може бути зроблене на користь благодійності 

(benignant construction). 

Своєю чергою, таке тлумачення не повинно порушувати інше правило, про 

яке йшлося вище, що установник має чітко та однозначно висловити волю щодо 

створення саме благодійного трасту. Співвідношення зазначених двох принципів 

полягає у тому, що якщо за конкретних обставин є очевидний намір установника 

створити благодійний траст, то останній буде вважатися дійсним, навіть якщо 

                                                             
459 Рейнджери Центрального Лондона (Central London Rangers) – волонтерська організація, яка 
мала за потреби допомагати британській армії. Була створена у 1859 р. у Лондоні 
представниками юридичних професій, які входили до Грей Інну (Gray’s Inn) – однієї з чотирьох 
професійних асоціацій суддів та адвокатів. 
460 Див.: Oakley A. J. The Modern Law Of Trusts. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, Parker and 
Mellows, 2003. Р. 443. 
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установник не використовував слова «благодійний» або «благодійність». Це може 

мати місце, якщо, наприклад, у документі про створення трасту йдеться про 

передачу майна на розвиток та підтримку конкретної школи або будинку для 

сиріт, на будівництво дороги або відновлення мосту тощо. І вже до повноважень 

суду належить визначити, чи підпадають цілі створення трасту під ознаки 

благодійності, визначені у законі, чи ні. Якщо так, то відповідний благодійний 

траст буде визнано дійсним. 

У справі Re Daley’s Estate (1988) установник у документі про створення 

трасту зазначив, що він передає майно «задля допомоги та на користь достойних 

бідних та нужденних у районі, у якому я обробляв землю»461. Зазначений траст був 

визнаний судом Канади дійсним, оскільки цілі були виключно благодійними 

безвідносно до конкретних формулювань у документі. 

Є ще один аспект специфічного тлумачення намірів установника 

благодійного трасту. У тих випадках, коли створення благодійного трасту може 

бути визнано недійсним через недосяжність благодійних цілей або неможливість 

їх виконання, суд може застосувати доктрину cy près462, щоб уникнути скасування 

трасту. Назва цієї доктрини походить з французького права та буквально 

перекладається як «близько, наскільки це можливо». Це означає, що суди мають 

право визначати, що майно має бути використане максимально близько до намірів 

установника. Саме ця доктрина дозволяє захистити благодійні трасти від визнання 

їх недійсними спочатку і потім, якщо ціль стала недосяжною або 

нездійсненною463. 

5. Особливості оподаткування. Як уже зазначалося, благодійні організації, 

зокрема і трасти, у більшості юрисдикцій або мають пільги в оподаткуванні, або 

повністю звільняються від обов’язку сплачувати податки. 

Таким чином, з наведеного можна зробити висновок, що благодійні 

                                                             
461 Pettit P. H. Equity and the Law of Trusts. 11th ed. Oxford University Press, 2009. Р. 245. 
462 Див. зокрема, Mulheron R. P. The Modern Cyprés Doctrine: Applications and Implications. 
Routledge, 2016. 400 p. 
463 Див.: Penner J. E. The Law of Trusts. 4th ed. Oxford University Press, 2004. Р. 509–510. 
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трасти – це цільові трасти, у яких установник передає довірчому власнику 

грошові кошти або майно для досягнення цілей, які визначені законом виключно 

як благодійні або якщо вони відповідають умовам, за наявності яких суд може 

визнати їх благодійними. При цьому установник повинен мати чіткий намір 

створити саме благодійний траст. 

Продовжуючи далі дослідження публічних (цільових) трастів, варто 

зупинитися на питанні, чи може цільовий траст бути неблагодійним. 

У справі Bowman v Secular Society Ltd (1917) суддя лорд Паркер (Parker) 

зазначив, що: «окрім як у благодійному трасті має бути хтось, хто здійснить 

примусове виконання трасту, хтось, на користь кого суд може призначити 

виконання. Траст створює зобов’язання, тому має бути відповідне право когось 

вимагати його виконання. У випадку із приватним трастом явно не існує 

труднощів, у випадку з благодійними трастами Генеральний аторней 

повноважний здійснювати примусове виконання. У неблагодійних трастах 

відсутній бенефіціар. На цій підставі цільові трасти були визнані недійсними 

у Re Wood (1942), Re Astor’s Settlement (1952), Re Shaw (1957), Re Endacott 

(1960)»464. 

Водночас судова практика свідчить про те, що за певних обставин деякі 

спадкові неблагодійні цільові трасти (testamentary non-charitable purpose trusts) 

можуть бути визнані дійсними. 

У справі Re Astor’s Settlement Trusts (1952) суддя зазначив, що це можливо 

у надзвичайних, виняткових випадках як «поступка людській слабкості або 

почуттям» (concessions to human weakness or sentiment). Проте при цьому важливо 

розрізняти, коли випадок дійсно «винятковий та надзвичайний, а коли він 

порушує передбачуваний принцип»… Проблемою такого роду трастів суддя 

назвав відсутність будь-якого бенефіціара, який би міг заявити про свої права 

за правом справедливості та перед ким довірчий власник міг би виконати свої 

                                                             
464 The International Trust. 3rd ed. / D. Hayton (Ed.). Jordan Publishing Limited, 2011. Р. 220. 
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обов’язки за правом справедливості465. 

Загалом неблагодійні цільові трасти, які визнаються дійсними, були 

класифіковані у справі Re Endacott (1960)466 на такі групи: 

– трасти для спорудження або утримання пам’ятників або могил. Це логічне 

положення, оскільки спорудження могильних плит та побудова гробниць для 

заповідача за рахунок витрат на його поховання є дійсним безвідносно до правил 

спадкування, які стосуються приватних трастів. Так само визнаються дійсними 

трасти, створені з метою спорудження пам’ятників для членів сім’ї померлого, 

надгробків для могил, утримання та відновлення могил тощо. При цьому, якщо 

траст окрім утримання конкретної могили передбачає утримання або відновлення 

будівлі церкви або утримання церковного кладовища, такий траст буде визнано 

благодійним; 

– трасти для служіння мес, якщо такі трасти не підпадають під ознаки 

благодійних трастів, визначених законом. Так, якщо спадковий траст про служіння 

меси передбачає проголошення мес публічно, а передане майно використовується 

як плата священикам, які служать ці меси, тим самим зменшуючи витрати 

церковного фонду, такий траст може бути визнаний благодійним. Проте, якщо 

якась із зазначених умов не виконується, траст також може бути визнаний 

дійсним, але вже як неблагодійний; 

– трасти для утримання окремих видів тварин. Йдеться про конкретних 

тварин, зазначених заповідачем, наприклад, його коней, собак тощо; 

– трасти на користь асоціацій, які не є юридичними особами (unincorporated 

associations) та які визначаються як «дві або більше особи, які мають спільні 

обов’язки та зобов’язання, об’єднані в організацію для [досягнення] шляхом 

спільних зусиль однієї або більше цілей, які не є підприємницькими»467. 

У справі Re Recher’s Will Trust (1972) було зазначено, що «траст для 

неблагодійних цілей, на відміну від трасту на користь осіб, є явно недійсним, 

                                                             
465 Там само. Р. 215. 
466 Там само. Р. 216–219. 
467 Там само. Р. 218. 
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оскільки у ньому немає бенефіціара. Хоча з цього не випливає, що особи 

не можуть об’єднатися в асоціацію або громаду, сплачувати пожертви та законно 

передавати свої кошти на досягнення певної законної неблагодійної мети. 

Очевидним прикладом є світський (соціальний) клуб… у якому особисті переваги 

для членів поєднуються зі сторонньою метою»468. 

Це найбільш дискусійна категорія неблагодійних трастів, оскільки досить 

складно довести створення та використання трасту на користь саме асоціації, 

а не на користь осіб, які її створили. 

Окрім наведених категорій неблагодійних трастів, які визнаються дійсними, 

в деяких інших країнах загального права були визнані також трасти для «розвитку 

полювання на лисиць» (в Ірландії), трасти на утримання історичної будівлі 

(у Шотландії) або ремонт багатоквартирного будинку469. 

Слід зазначити, що в деяких країнах, які умовно належать до офшорних, 

законодавство містить специфічні положення, що стосуються створення 

та діяльності цільових неблагодійних трастів. І якщо у деяких із них, зокрема 

на Кіпрі та Островах Кука, ці особливості стосуються переважно міжнародних 

трастів, то на Островах Мен, Джерсі та в деяких інших країнах поширеним є 

використання національних цільових трастів – як благодійних, так 

і неблагодійних. 

До прикладу, на Британських Віргінських Островах (далі – БВО) згідно 

із Законом про довірчих власників (2003) (Virgin Islands Trustee (Amendment) 

Act)470 особа може створити трасти для будь-якої цілі або цілей, якщо такі цілі 

визначені, розумні та можливі; вони не є аморальними, незаконними 

та не порушують публічний порядок. При цьому, як мінімум, один із довірчих 

власників повинен бути «призначеною особою» (designated person), тобто 

                                                             
468 Там само. Р. 219. 
469 Там само. Р. 219–220. 
470 Virgin Islands Trustee (Amendment) Act, 2003. URL: 
http://www.bvifsc.vg/Portals/2/Trustee%20(Amendment)%20Act,%202003.pdf (дата звернення: 
11.02.2018). 
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особою, яка є юристом (баристером або солісітером), що практикує на території 

БВО, та зобов’язана забезпечувати, щоб у трасту була особа, яка може здійснити 

примусове виконання (enforcer). Якщо траст, який відповідає наведеним вище 

вимогам, не є благодійним, він вважається цільовим трастом. Таким чином, 

на БВО усі трасти поділяються на благодійні та цільові [неблагодійні] трасти. 

При цьому обидва ці різновиди трастів однаково дозволені. 

Варто зазначити, що найбільш специфічним і своєрідним в частині 

регулювання цільових неблагодійних трастів є Закон Кайманових Островів про 

спеціальні трасти – альтернативний режим (1997) (Cayman Islands’ Special 

Trusts – Alternative Regime (STAR), який у 2001 р. був включений окремою главою 

до складу загального Закону про трасти, котрий наразі діє у редакції 2011 р.471. 

Зазначений Закон передбачає існування так званого «спеціального трасту» 

(special trust), який включає повноваження у трасті (trust of a power) та майно 

у трасті (trust of property). При цьому повноваження вважається таким, що 

утримується у трасті, якщо суб’єкт, на якого покладено будь-який виражений або 

передбачуваний, визначений або невизначений обов’язок, реалізовує 

повноваження або вважається таким, що його реалізовує. Предметом спеціального 

трасту можуть бути як особи, так і цілі або і те й інше. Кількість осіб може бути 

будь-якою. Цілі спеціального трасту можуть бути будь-якими – благодійними або 

неблагодійними, якщо вони є законними та не суперечать публічному порядку. 

Більше того, такі трасти, на відміну від більшості трастів, що існують у різних 

країнах, можуть бути вічними, тобто на них не поширюється правило проти 

безкінечних трастів. 

Таким чином, поряд із благодійними трастами існують та можуть бути 

визнані дійсними також неблагодійні трасти – це цільові трасти, у яких 

установник передає довірчому власнику грошові кошти або майно для досягнення 

законних та суспільно корисних цілей, які не віднесені законом до благодійних. Їх 

                                                             
471 Cayman Islands’ Trusts Law. URL: http://www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/11524845.PDF 
(дата звернення: 11.02.2018). 
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особливістю є те, що у них взагалі відсутній бенефіціарій, тобто особа, яка 

може вимагати їх виконання. 

Отже, аналізуючи співвідношення поняття публічних, цільових 

і благодійних трастів, можна припустити, що поняття публічних та цільових 

трастів збігаються, оскільки всі публічні трасти є цільовими, а всі цільові трасти –

 публічними (бо якщо траст буде створено для досягнення певної мети, проте 

на користь конкретної особи або осіб, то він вважатиметься звичайним приватним 

трастом). 

При цьому публічні (цільові) трасти можна визначити як трасти, у яких 

установник передає довірчому власнику грошові кошти або майно для досягнення 

законної та суспільно корисної цілі. Ціль передачі майна у публічний траст може 

бути як благодійною, так і неблагодійною. З цього випливає, що поняття 

публічних (цільових) і благодійних трастів співвідноситься як ціле й частина, 

оскільки поряд з благодійними трастами за певних обставин можуть існувати 

і неблагодійні цільові трасти. 

Отже, можна дійти таких висновків: 

1. Публічні (цільові) трасти – це трасти, у яких установник передає 

довірчому власнику грошові кошти або майно для досягнення законної 

та суспільно корисної цілі. Трасти, створені заради досягнення нездійсненної, 

аморальної, шкідливої, незаконної або іншої мети, яка суперечить публічному 

порядку або здоровому глузду, будуть визнані недійсними. 

2. Поняття публічних (цільових) і благодійних трастів співвідносяться 

як ціле й частина, оскільки поряд із благодійними трастами за певних обставин 

або згідно із законодавством деяких країн можуть існувати і неблагодійні трасти. 

3. Благодійні трасти – це цільові трасти, у яких установник передає 

довірчому власнику грошові кошти або майно для досягнення цілей, які визначені 

законом виключно як благодійні або якщо вони відповідають умовам, за наявності 

яких суд може визнати їх благодійними. При цьому установник повинен мати 

чіткий намір створити саме благодійний траст. 
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4. Неблагодійні трасти – це цільові трасти, у яких установник передає 

довірчому власнику грошові кошти або майно для досягнення законних 

і суспільно корисних цілей, які не віднесені законом до благодійних. Їх 

особливістю є те, що у них взагалі відсутній бенефіціарій, тобто особа, яка може 

вимагати їх виконання. 

 

3.4. ПРИЖИТТЄВІ ТА СПАДКОВІ ТРАСТИ 

 

Як уже зазначалося, залежно від того, коли починає діяти траст – за життя 

довірителя чи після його смерті,трасти поділяються на дві великі групи: 

прижиттєві та спадкові трасти. 

Почнемо з прижиттєвих трастів (lifetime trusts, inter vivos trusts або family 

trusts), тобто трастів, які набувають чинності протягом життя установника 

та можуть передбачати порядок розподілу майна після його смерті. Цей вид 

трастів створюється двома способами – шляхом декларації (виділення 

установником частки свого майна та покладення на себе обов’язків довірчого 

власника щодо управління цим майном на користь бенефіціарів) або шляхом 

досягнення домовленості з довірчим власником (як правило, хоч і не завжди, 

оформлюється шляхом укладення договору). 

Прижиттєві трасти найчастіше використовують як сімейні трасти з метою 

управління майном на користь установника та членів його сім’ї. У таких випадках 

установник прижиттєвого трасту досить часто визначає довірчим власником 

себе, щоб зберегти за собою можливість повного контролю над майном протягом 

усього свого життя. Поряд із цим він визначає себе одним із бенефіціарів такого 

трасту, щоб отримувати доходи від управління майном. 

Якщо ж установник призначає довірчим власником іншу особу, то, 

як правило, укладається договір. Зазвичай договір про передачу майна у траст 

визначає того, хто виступатиме довірчими власниками, і порядок управління 

трастовим майном як протягом життя установника, так і після його смерті. При 



 

306 

 

цьому слід наголосити на відмінності спадкового трасту та прижиттєвого трасту, 

який продовжує існувати після смерті установника. Вона полягає у тому, що 

спадковий траст набуває чинності після смерті установника та проходження усіх 

процедур спадкування. Прижиттєвий траст виникає за життя установника, а після 

його смерті майно продовжує управлятися на користь бенефіціарів, як і раніше, 

тобто у такому випадку не потрібно проходити усі процедури спадкування щодо 

трастового майна. 

У нашій роботі уже кілька разів згадувалося про поділ прижиттєвих трастів 

на відкличні (revocable trusts) та безвідкличні (irrevocable trusts). Відкличні 

трасти – це трасти, які можуть бути змінені або припинені установником 

у будь-який момент. Безвідкличні трасти – це трасти, які можуть бути змінені 

або припинені установником лише у випадках, прямо передбачених законом або 

документом про створення трасту. Іншими словами, за загальним правилом 

зміна або припинення безвідкличних трастів за бажанням установника є 

неприпустимими. 

Історично складалося так, що трасти були переважно безвідкличними. 

Навіть тепер у багатьох джерелах, присвячених трастам, можна знайти 

висловлювання, що у момент створення трасту установник назавжди втрачає 

права на майно, а також право впливати будь-яким чином на майно та процес 

його управління. Він не має права змінювати умови трасту або припиняти його 

дію. У класичному трасті це справді так. Проте нині у різних юрисдикціях існує 

різний підхід до можливості зміни трасту за загальним правилом. До прикладу, 

у штаті Техас у США існує презумпція, що усі трасти вважаються відкличними, 

якщо інше прямо не передбачено документом про створення трасту. Водночас 

у деяких інших штатах існує протилежна презумпція – усі трасти вважаються 

безвідкличними, якщо інше не передбачено умовами самого трасту472. 

                                                             
472 Featherston T. M. Wills and Revocable Trusts – What’s Best for the Client? Intermediate Estate 
Planning, Guardianship and Elder Law Conference (The University of Texas Law School. 2001. Р. 2. 
URL: http://www.baylor.edu/content/services/document.php/159730.pdf (дата звернення: 
11.02.2018). 
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Якщо траст є відкличним, то після смерті установника він автоматично стає 

безвідкличним. Проте якщо установник втрачає свою дієздатність, то відкличний 

траст не стає безвідкличним (якщо інше прямо не передбачено умовами трасту), 

оскільки вважається, що у разі потреби опікун має право звернутися до суду 

із проханням про зміну трасту. При цьому важливо розуміти, що означає «втрата 

дієздатності», оскільки існують різні варіанти розвитку подій. Зазвичай під цим 

поняттям розуміють встановлення недієздатності особи судом або іншим 

уповноваженим органом, проте у документі про створення трасту може бути 

передбачено й інше положення, до прикладу, певний стан установника, 

підтверджений медичною довідкою, коли він уже не зможе належним чином 

розпоряджатися своїм майном. За таких обставин дуже важливо в документі про 

створення відкличного трасту визначити момент, з якого установник вважається 

таким, що втратив дієздатність. Це пояснюється тим, що з такого моменту 

установник втрачає право на зміну трасту за його власним бажанням, проте 

це правило переходить до опікуна. При цьому сам траст продовжує вважатися 

відкличним. 

Поділ прижиттєвих трастів на відкличні та безвідкличні має принципове 

значення не лише через те, що відповідний вид трасту передбачає або 

не передбачає внесення у нього змін, але ще і через особливості оподаткування. 

Як зазначає Т. М. Фезерстон (Featherston), «відкличні трасти не потрібні з точки 

зору податкового планування, оскільки установник вважається власником майна, 

переданого у відкличний траст з метою оподаткування»473. Інші дослідники також 

вважають основним недоліком прижиттєвих відкличних трастів те, що створення 

такого трасту не впливає на обов’язок установника сплачувати податок 

на прибуток, отриманий від управління трастовим майном. Це пояснюється 

тим, що оскільки установник залишає за собою право змінювати умови або 

припиняти траст, то він розглядається як власник трастового майна. Відповідно 

прибутки, доходи та відрахування мають бути відображені в індивідуальній, 

                                                             
473 Там само. Р. 3. 
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а не в окремій податковій декларації474. Звичайно, зазначена теза актуальна 

не у всіх юрисдикціях, проте вона існує, і про це слід пам’ятати, передаючи майно 

у такого роду траст. 

Відкличні прижиттєві трасти мають низку переваг, через які вони 

користуються особливою популярністю навіть у тих юрисдикціях, де, з точки зору 

податкового планування, установник вважається власником майна. Серед інших 

варто назвати такі переваги відкличних прижиттєвих трастів: 

1. Можливість здійснення установником постійного контролю над майном 

протягом усього його життя (або протягом існування трасту) за рахунок права 

змінювати умови трасту або припиняти його у будь-який час. Крім того, передача 

майна у траст дозволяє вивести його з переліку майна, на яке може бути звернуто 

стягнення кредиторів у випадку банкрутства установника. 

2. Право установника призначити себе одночасно і довірчим власником (або 

одним із них), і одним із бенефіціарів. Це означає, що установник, передавши 

частку свого майна у траст, може продовжувати управляти ним на свою користь 

(та на користь інших бенефіціарів) протягом свого життя. Обмеженням є лише 

заборона поєднання в одній особі єдиного довірчого власника та єдиного 

бенефіціара, оскільки у такому випадку це суперечитиме сутності трасту – діяти 

в чужому інтересі. 

3. Можливість визначення юридичної долі майна після смерті установника. 

Прижиттєвий траст може передбачати порядок та умови розподілу трастового 

майна та доходів від його управління між бенефіціарами після смерті установника. 

Це не означає, що поряд із прижиттєвим трастом не може існувати також заповіт. 

Навпаки, у разі якщо у прижиттєвий траст передане не все майно установника, 

рекомендується підготувати заповіт, щоб визначити порядок розподілу спадщини 

між спадкоємцями. Іншими словами, прижиттєвий траст не заперечує 

та не заважає існуванню заповіту. 

                                                             
474 Wulfers D. W. The Basis of a Revocable inter vivos Trust. 9 p. URL: 
http://www.jpwlaw.com/basics%20of%20revocable%20trust.pdf (дата звернення: 11.02.2018). Р. 4. 
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4. Можливість уникнення тривалої та витратної процедури спадкування. 

Після смерті установника майно, передане у траст, переходить довірчому власнику 

(якщо протягом життя довірчим власником був сам установник) або залишається 

у довірчого власника, який і раніше управляв трастовим майном. Після цього 

довірчий власник продовжує розподіляти майно та / або доходи від його управління 

між бенефіціарами, як це було, коли установник був живим. 

5. Конфіденційність під час розподілу майна після смерті установника 

та складність оскарження у суді спадкоємцями установника законності передачі 

майна у траст на користь певних бенефіціарів. Перелік та обсяг майна, переданого 

у траст, є конфіденційною інформацією, яка не повинна розголошуватися навіть 

спадкоємцям установника після його смерті (на відміну від спадкової маси, яка 

має бути відкрита). 

З викладеного можна дійти таких висновків: 

1. Прижиттєві трасти – це трасти, які набувають чинності протягом життя 

установника та можуть передбачати порядок розподілу майна після його смерті. 

Вони поділяються на відкличні трасти (які можуть бути змінені або припинені 

установником у будь-який момент) та безвідкличні трасти (які можуть бути 

змінені або припинені установником лише у випадках, прямо передбачених 

законом або документом про створення трасту). 

2. Прижиттєві трасти становлять чи не найбільш популярну категорію 

трастів, які активно використовують у різних сферах, починаючи від охорони 

та збереження сімейної власності і закінчуючи складними процедурами 

управління майном професійними довірчими власниками. 

Поряд із прижиттєвими трастами велику групу становлять спадкові трасти 

(testamentary trusts), тобто трасти, які виникають після смерті установника 

на підставі його заповіту та передбачають передачу майна довірчому власнику 

з метою управління ним на користь бенефіціарів або для досягнення певної мети. 

Нині спадкові трасти є дуже популярним механізмом планування юридичної 

долі майна, податкового планування, захисту активів, у тому числі від кредиторів 
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бенефіціарів, іншого з подружжя та його дітей або наступного чоловіка чи 

дружини. 

На відміну від простого спадкування за заповітом, коли майно повністю 

переходить до спадкоємців відразу після відкриття спадщини, у спадковому трасті 

існує довірчий власник, який здійснює управління спадковим майном на користь 

спадкоємців. Крім того, спадкові трасти можуть передбачати наявність умов, 

за яких спадкоємці отримують майно чи доходи від його управління або, навпаки, 

коли вони можуть бути виключені з числа спадкоємців уже після смерті 

заповідача (наприклад, інший із подружжя сина чи доньки заповідача втратить 

права на доходи від майна у разі розлучення). 

Як правило, метою створення спадкових трастів є475: 

- управління та розподіл майна неповнолітніх дітей або осіб, які не мають 

повної дієздатності; 

- захист майна дорослих дітей від марнотратства або заборона поділу 

майна як майна подружжя під час розлучення; 

- забезпечення утримання іншого з подружжя, хто залишився живим, 

протягом його життя та захисту майна від прав нового чоловіка (дружини) та їхніх 

дітей; 

- гарантування управління майном досвідченим управлінцем; 

- підтримка визначених осіб протягом їхнього життя та передачі 

майна, що лишиться після їхньої смерті, благодійним організаціям або іншим 

бенефіціарам; 

- уникнення спадкових податків, зокрема у випадку, коли майно подружжя 

становить більшу вартість тощо. 

Спадкові трасти мають багато спільного з прижиттєвими трастами. Зокрема, 

спадкові трасти можуть бути фіксованими, тобто такими, у яких заповідач чітко 

визначає інтерес кожного бенефіціара у майні, а можуть бути і дискреційними, 

                                                             
475 Див.: Kirby L. D. The Executor’s Guide: How to Administer an Estate Under a Will. Greenwood 
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тобто такими, у яких довірчий власник має право на власний розсуд визначати, 

коли, скільки і якому бенефіціару передати майно чи доходи від його управління. 

У спадковий траст можна передати будь-яке майно, як рухоме, так 

і не нерухоме. Головною вимогою є дотримання умов дійсності заповіту 

відповідно до закону місцезнаходження установника трасту. Без сумніву, 

спадковий траст має бути оформлений у письмовій формі, підписаний 

установником у присутності кількох свідків або нотаріуса. Це загальні вимоги, які 

є звичайними для різних країн, хоча кожна країна може ставити ще додаткові 

вимоги до оформлень заповітів. 

Як правило, у заповіті, за яким створюється спадковий траст, 

зазначаються умови щодо прав та обов’язків довірчого власника, порядок 

призначення та усунення довірчих власників, особливості управління 

спадковим майном, порядок накопичення майна, підстави та порядок зміни 

та припинення трасту, а також перелік бенефіціарів або принцип, за яким вони 

можуть бути визначені. 

При створенні спадкових трастів важливими є формулювання, які 

використовує установник. До прикладу, вислів «Я оголошую траст на користь Х, 

який отримає право після моєї смерті» та вислів «Я заявляю, що на випадок моєї 

смерті я оголошую траст на користь Х» мають абсолютно різні юридичні наслідки. 

Якщо у першому випадку вважатиметься, що спадковий траст створено, 

то у другому випадку траст створений не буде, оскільки наведене формулювання 

може свідчити лише про просту обіцянку створити спадковий траст 

у майбутньому. 

У роботі уже йшлося про те, що умови будь-якого заповіту, у тому числі й 

того, на підставі якого має бути створений спадковий траст, можуть бути змінені 

у будь-який момент або сам заповіт може бути відкликаний протягом усього 

життя установника. 

Як уже зазначалося, це було закріплено ще у ХVII ст. у справі Vynior’s Case 

(1610), у якій було зазначено: «якщо особа робить свій заповіт або останню волю 
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невідкличними, все одно вона може їх відкликати; судження закону не можуть 

змінити дій та слів, щоб зробити невідкличним те, що за своєю природою є 

відкличним»476. 

У значно пізнішій справі Baird v Baird (1990) було також підкреслено, що 

«це, звичайно, очевидно, що сутнісною характеристикою заповіту є те, що 

протягом життя заповідача це просто декларація теперішнього наміру, яка може 

бути вільно змінена або припинена»477. 

У зв’язку з цим важливо розуміти різницю між спадкуванням за заповітом 

і спадковим трастом. Це легше пояснити на простому прикладі. Припустімо, 

власником майна є чоловік, який має дружину й дитину. Загалом він хоче, щоб 

після його смерті все майно перейшло дружині. Це він може зробити, склавши 

на її користь заповіт, відповідно до якого дружина стане абсолютним власником 

спадкового майна після його смерті. Це, у свою чергу, означатиме, що вона буде 

вправі розпоряджатися ним на власний розсуд, у тому числі й передати його 

у спадок третім особам, наприклад, своєму наступному чоловіку та дітям, якщо 

вона вдруге вийде заміж, або у благодійний траст. Якщо ж чоловік хоче захистити 

права своєї дитини, він може передати дружині майно у спадковий траст 

на користь дитини. У такому випадку після його смерті майно повністю перейде 

до дружини, проте буде обтяжене обов’язком управляти майном в інтересах їхньої 

спільної дитини. Отже, якщо установник створює спадковий траст, то довірчий 

власник після смерті довірителя та повного розрахунку за його боргами 

зобов’язаний управляти майном, що лишилося, на користь вигодонабувачів, 

визначених установником. 

Говорячи про спадкові трасти, варто згадати також про взаємні заповіти 

(mutual wills), «які створюються двома особами, як правило, проте не завжди 

чоловіком та дружиною, які дійшли згоди щодо розпорядження їхнім майном, 

                                                             
476 Pearce R., Stevens J. The Law of Trusts and Equitable Obligations: 4th ed. Oxford University 
Press, 2006. Р. 356. 
477 Hayton D. J., Mitchell С. Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies: 
12 ed. London: Sweet & Maxwell, Limited, 2005. Р. 67. 
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та кожен з них згідно із домовленістю оформив заповіт, який містить mutatis 

mutandis – однакові положення»478. Як правило, така конструкція застосовується 

подружжям, коли невідомо, хто з них помре першим. Вона передбачає ідентичні 

(або дзеркальні) умови, відповідно до яких майно залишається тому з подружжя, хто 

переживе іншого, якщо ж такого не буде – майно перейде їхній дитині або іншій 

наперед визначеній особі. 

Взаємний заповіт, як і будь-який заповіт, за своєю природою є відкличним, 

тому у випадку смерті одного з подружжя інший отримує все майно та теоретично 

може відкликати власний спадковий заповіт або змінити його умови. 

Яскравим прикладом цього є справа Re Hey’s Estate (1914), у якій чоловік 

і дружина оформили взаємні заповіти у 1907 р. Чоловік помер у 1911 р., його заповіт 

було підтверджено, тому дружина отримала майно. У подальшому дружина 

у 1912 р. оформила кодициль, тобто документ, який змінив заповіт, а у 1913 р. 

зробила новий заповіт. Ці документи порушували домовленості між нею 

та її чоловіком у 1907 р. щодо безвідкличності взаємних заповітів. Проте суд 

вирішив, що заповіт 1911 р. є відкличним, оскільки «наше спадкове право визначає 

відкличність як істотну ознаку заповіту». Відповідно, заповіт 1913 р. було визнано 

чинним479. 

З точки зору спадкового права, рішення у наведеній справі є законним, 

проте, напевно, не до кінця справедливим. Через це у більш пізніх справах підхід 

до можливості відкликати взаємний заповіт дещо змінився. 

Зокрема, в аналогічній за своєю суттю справі Re Cleaver (1981) суд дійшов 

дещо інших висновків. У цій справі Артур та Флор Клевер одружилися у 1967 р., 

коли йому було 78, а їй 74 роки. У нього було троє дітей, а у неї – жодної дитини. 

Вони оформили однакові заповіти, відповідно до яких вся спадкова маса мала 

перейти тому, хто переживе іншого, а у разі його відсутності – до трьох дітей 

чоловіка. Артур помер у 1975 р. Заповіт був підтверджений, і Флора стала 
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абсолютним власником майна. У подальшому вона оформила новий заповіт, 

заповівши своє майно, у тому числі й успадковане за Артуром, лише одній дитині. 

Незважаючи на те, що Артур чітко висловив бажання заповісти майно дружині, 

яка, зрештою, мала залишити усе майно його дітям у рівних частках, було 

неможливо перешкодити вдові відкликати свій заповіт та оформити новий 

з іншими умовами. У цій справі суд дійшов висновку, що оформлені заповіти є 

взаємними, а відтак виник конструктивний траст, відповідно до якого виконавець 

заповіту одержав майно, успадковане Флорою від Артура, у траст на користь 

трьох осіб у рівних частинах. Отже, якби умови нового заповіту почали діяти, 

намір Артура був би зруйнований через те, що його дружина у подальшому 

змінила свою думку480. Тож у цій справі суд, підтвердивши право на зміну 

взаємного заповіту, наголосив, що майно утримується у конструктивному трасті 

і, відповідно, обтяжене обов’язком діяти на користь бенефіціарів, визначених 

у взаємному заповіті. 

Таким чином, застосування безумовного принципу відкличності заповіту 

могло перешкодити виконанню волі померлого, оскільки інший із подружжя після 

його смерті змінив свій заповіт. 

З метою уникнення такої ситуації та забезпечення виконання останньої волі 

право справедливості виробило доктрину взаємних заповітів, суть якої викладена 

у справі Re Dale (1993) та зводиться до наступного. Якщо дві особи погодилися 

про передачу їхньої власності та оформили взаємні заповіти на виконання цієї 

домовленості, то у разі смерті першого майно, що належить другому, а також 

те, що є предметом домовленості, переходить у передбачуваний траст на користь 

бенефіціарів, визначених у заповітах. Той, хто залишиться живим, зможе змінити 

власний заповіт, тому що заповіт за своєю природою відкличний, проте в такому 

разі його спадкоємці отримають майно у траст481. 
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Отже, взаємні заповіти – це різновид заповітів, які оформлюються, 

як правило, подружжям і містять дзеркальні положення щодо спадкування майна 

на користь один одного та / або на користь їхніх дітей після смерті першого 

з них. Взаємні заповіти вважаються відкличними, проте у разі зміни заповіту 

особою, яка пережила іншого, майно перейде до нових спадкоємців обтяжене 

обов’язком діяти на користь бенефіціарів, визначених у первісному (взаємному) 

заповіті. У такому випадку виникне конструктивний траст на їхню користь. 

Одним із різновидів спадкових трастів є трасти для утримання подружжя 

(marital deduction trusts). Цей вид трасту відомий у США, де відповідно 

до федеральних податкових законів майно, що переходить після смерті одного 

з подружжя до іншого, не оподатковується (так зване утримання подружжя – 

marital deduction). Отже, траст, створений для оптимального використання майна 

на утримання подружжя, дістав назву marital deduction trust. Такий траст дозволяє 

передати майно іншому з подружжя, що залишився живим, декількома шляхами: 

а) як прямий подарунок; б) у пожиттєве користування з генеральними 

повноваженнями (general power of appointment); в) у траст для кредитного захисту 

(credit shelter trust); г) у траст із обмеженим строковим інтересом у майні (qualified 

terminable interest property trust)482. 

Траст для кредитного захисту (credit shelter trust) – різновид трасту, який 

дає змогу одруженому установнику уникнути сплати податку з майна шляхом 

передачі майна спадкоємцям. Цей вид трасту передбачає, що після смерті 

установника майно, визначене у документі про створення трасту, переходить 

до визначених у трасті бенефіціарів (як правило, до дітей подружжя). Основною 

перевагою цього виду трасту є те, що подружня пара залишає за собою права 

на майно, передане у траст, та доходи від нього протягом свого життя483. 

Траст з обмеженим строковим інтересом у майні (qualified terminable 
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creditsheltertrust.asp (дата звернення: 11.02.2018). 



 

316 

 

interest property trust) – це різновид трасту, що дозволяє установнику забезпечувати 

іншого з подружжя, а також контролювати, яким чином трастове майно буде 

розподілене після смерті другого з подружжя. Прибуток від трасту, а іноді і все 

трастове майно передається тому з подружжя, хто залишився живим, щоб бути 

певним, що він забезпечений до кінця життя. Цей вид трасту зазвичай 

використовується особами, які мають дітей від попереднього шлюбу. Він дає 

можливість установнику турбуватися за іншого з подружжя та бути певним, що 

майно перейде до бенефіціарів за його вибором, зокрема, до дітей від попереднього 

шлюбу484. 

Говорячи про спадкові трасти, необхідно також згадати про так звані 

секретні трасти (secret trusts), тобто трасти, у яких власник передає за заповітом 

певне майно у спадок іншій особі із застереженням про передачу цього майна 

третій особі поза межами заповіту. Іншими словами, з тексту заповіту 

не вбачається, що майно переходить третій особі. 

За загальним правилом, при спадкуванні за заповітом установник повинен 

відкрити свої наміри щодо порядку та умов передачі майна спадкоємцям після 

його смерті. Крім того, повинні бути дотримані усі формальності, передбачені 

законом, для дійсності заповітів. Секретні трасти є винятками із такого правила, 

оскільки у країнах загального права існує обмежене коло випадків, коли, 

незважаючи на недотримання установником усіх необхідних формальностей, 

на довірчого власника покладається обов’язок передати майно установника після 

його смерті «секретному» бенефіціару. Це пояснюється тим, що будь-який заповіт 

після смерті заповідача стає публічним документом, з яким мають право 

ознайомитися усі зацікавлені особи. Проте заповідач має право зробити 

застереження щодо певних осіб (як правило, це коханці та позашлюбні діти) з тим, 

щоб після його смерті довірчий власник утримував або передав майно на їхню 

користь. 
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Секретні трасти відомі ще з ХVII ст., проте протягом усього часу свого 

існування вони стикалися із труднощами, оскільки не були передбачені 

законодавством, що регулює спадкові відносини. Проблеми виникали перш за все 

через невідповідність секретних трастів специфічним вимогам, які висувалися 

до форми та змісту заповітів. Зрозуміло, що заповіт має бути вчинений письмово, 

у ньому має бути чітко та недвозначно визначено, яке майно і якому спадкоємцю 

переходить, або мають міститися чіткі правила, які б дозволяли точно визначити 

порядок розподілу майна між спадкоємцями. Секретні ж трасти створюються, 

так би мовити, паралельно до основного заповіту на підставі усних (іноді 

письмових) домовленостей (communication) між заповідачем та довірчим 

власником. У будь-якому випадку волевиявлення заповідача щодо передачі 

певного майна секретним бенефіціарам вчиняється не у формі, обов’язковій для 

заповіту. Більше того, у спадковому трасті усні домовленості мають превалювати 

над записаними у заповіті положеннями. По-друге, завжди виникало питання 

щодо добросовісності особи, якій переходило майно після смерті заповідача, 

та ризиків, що вона може привласнити це майно собі всупереч вказівкам 

померлого. По-третє, завжди існувала проблема доказування наявності наміру 

заповідача створити секретний траст, оскільки умови секретного трасту 

доводилися до відома довірчого власника конфіденційно. 

Як зазначає Ф. Петтіт, відповідно до стандартів доказування не існує 

спеціальних правил щодо доказів, необхідних для підтвердження створення 

секретного трасту. У тих випадках, коли не постає питання щодо шахрайства, 

достатньо дотримання стандартної у цивільному процесі процедури доказування 

існування звичайного трасту485. 

Таким чином, заснування секретного трасту завжди супроводжувалося 

ризиками складності або навіть неможливості доведення факту його створення, 

а також високою ймовірністю недобросовісних дій з боку довірчого власника, 

який міг привласнити спадкове майно на підставі безпосередніх положень 
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заповіту. У зв’язку із наявністю зазначених вище проблем ставлення до секретних 

трастів з боку закону та суддів було різним у різний час. 

Існує два типи секретних трастів, які різняться між собою ступенем 

розкриття заповідачем інформації щодо факту існування секретного трасту486: 

1. Повністю секретні трасти (fully secret trusts) – це різновид спадкових 

трастів, які передбачають передачу майна після смерті заповідача у власність 

спадкоємця (який у подальшому діятиме у якості довірчого власника) 

з одночасним виникненням в останнього зобов’язання передати це майно третій 

особі, яке жодним чином не відображене у заповіті та виникає внаслідок усної 

домовленості між заповідачем та спадкоємцем. Іншими словами, заповіт 

не містить будь-якої згадки про існування трасту, тому після смерті заповідача 

майно переходить спадкоємцю. Як правило, у письмовому документі про 

створення такого трасту йдеться про передачу майна певній особі «абсолютно» 

(«повністю») на її користь. Проте насправді при житті цій особі повідомлялося, що 

майно буде передане не на її користь, а на користь інших осіб або для досягнення 

певних цілей. При цьому така особа обіцяла заповідачу виконати його вказівку. 

Тобто за фактом спадкоємець отримує майно не у приватну власність, а у траст 

і діє стосовно нього у якості довірчого власника. 

Р. Пірсі наводить один із найбільш поширених прикладів застосування 

повністю секретних трастів: «уявімо, що Джордж має коханку Генріету, якій він 

хоче залишити щось після його смерті, не розкриваючи перед своєю дружиною 

її існування. Він передає за заповітом 50 тисяч фунтів своєму близькому другові 

Іану та розповідає йому про свої наміри. Іан погоджується та гарантує, що 

Генріета отримає гроші. З положень заповіту Джорджа випливає, що Іан є 

абсолютним бенефіціаром спадщини, хоча за фактом, за лаштунками право 

на вигоду має Генріета. Така домовленість призводить до виникнення повністю 

секретного трасту. Після смерті Джоржа Іан отримає гроші відповідно до умов 
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заповіту, проте він не матиме права залишити їх собі, натомість він зобов’язаний 

буде утримувати їх у трасті на користь Генріети. Таким чином, Іан є довірчим 

власником у секретному трасті, а Генріета – бенефіціаром»487. 

Для виникнення секретного трасту важливо, щоб заповідач доніс 

до довірчого власника свій намір, а останній надав прямо виражену або мовчазну 

згоду взяти на себе обов’язки втілити цей намір у життя. При цьому несуттєво, 

коли відбуваються такі домовленості – до, під час чи після складення заповіту. 

Важливо, щоб окрім донесення до секретного довірчого власника загальних 

намірів створити траст заповідач так само доніс йому усі умови трасту, а довірчий 

власник повністю їх прийняв. 

Показовою є справа Wallgrave v Tebbs (1855), у якій заповідач залишив 

12 тисяч фунтів та деякі земельні ділянки на користь Т та М як співвласників. Ані 

у Т, ані у М не було жодних домовленостей із заповідачем стосовно заповіту або 

щодо його намірів чи побажань стосовно передачі власності. Пізніше було 

доведено, що заповідач хотів, щоб власність була передана на деякі благодійні 

цілі, і вірив, що Т та М виконають його бажання. Т та М звернулися із позовом про 

повну передачу їм майна, звільненого від трасту, додавши, що у разі вирішення 

справи на їхню користь вони використають майно відповідно до побажань 

померлого. Суд вирішив, що через відсутність домовленостей протягом життя 

заповідача між ним та Т і М майно повністю переходить до них488. 

Повністю секретні трасти мають один великий недолік – вони повною мірою 

залежать від добросовісності, порядності та чесності довірчого власника, оскільки 

завжди існує ризик, що останній привласнить собі майно, що передається 

за заповітом на користь третьої особи. 

2. Напівсекретні трасти (half-secret trusts) – це різновид спадкових 

трастів, які виникають із заповіту, з тексту якого лише вбачається виникнення 
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у спадкоємця секретного трасту, умови якого у заповіті відсутні. Так, у заповіті 

просто зазначається, що майно переходить у траст певній особі (спадкоємець 

за заповітом, який виконує функції довірчого власника), проте не визначаються 

ані особи, на користь яких воно буде використовуватися, ані будь-які інші умови 

трасту. У такому випадку довірчий власник отримає майно у траст відповідно 

до умов, які були визначені установником протягом його життя. Перевагою такого 

трасту є те, що довірчий власник уже за будь-яких обставин не зможе 

претендувати на спадкове майно. 

Повертаючись до наведеного вище прикладу з Джорджем та Генріетою, 

Р. Пірсі зазначає, що напівсекретний траст виникає, «якщо Джордж залишає 

50 тисяч фунтів Іану за заповітом «у траст», проте не розкриває, що Генріета є 

кінцевим бенефіціаром»489. 

Ф. Х. Пірсі, говорячи про напівсекретні трасти в Англії, наголошує, що, 

на відміну від повністю секретних трастів, домовленості про їхні умови мають 

бути досягнуті до моменту складення заповіту. Іншими словами, довірчий власник 

не має права взяти на себе зобов’язання щодо утримання спадкового майна 

на користь певної особи у трасті після смерті заповідача або після оформлення 

заповіту. Так само і власник не має права стверджувати про виникнення 

напівсекретного трасту після видачі заповіту, якщо до цього моменту не була 

досягнута згода з довірчим власником про умови трасту. Водночас в Австралії 

зазначене правило не застосовується. Там сторони можуть досягнути 

домовленості щодо умов секретних та напівсекретних трастів у будь-який час 

протягом життя заповідача490. 

Взагалі щодо правової природи секретних трастів у літературі існують різні 

думки. До прикладу, Е. Снелл (E. Snell) відносить секретні трасти до категорії 

прямо виражених, проте додає, що вони «краще класифікуються 
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як конструктивні». А. Андерхіл та Д. Хейтон також дотримуються схожої думки, 

зазначаючи, що секретні трасти «споріднені з прямо вираженими трастами», 

проте, незважаючи на це, вони мають бути визначені як конструктивні трасти. 

А. Хадсон тяжіє до думки, що це конструктивні трасти. Шерідан пропонує 

подвійний підхід – він вважає, що напівсекретні трасти є прямо вираженими, тоді 

як повністю секретні трасти є конструктивними (цей підхід критикується 

в літературі через те, що віднесення трасту до того чи іншого виду ставиться 

у залежність від того, існувала згадка про нього у заповіті чи ні)491. 

Ми підтримуємо позицію, що секретні трасти належать до прямо 

виражених через те, що вони базуються на прямо вираженому намірі заповідача 

передати певне майно на користь певних осіб. При цьому той факт, що він 

розкриває свій намір лише секретному довірчому власнику, не змінює правову 

природу такого трасту. 

З викладеного можна дійти таких висновків: 

1. Спадкові трасти – це трасти, які виникають після смерті установника 

на підставі його заповіту та передбачають передачу майна довірчому власнику 

з метою управління ним на користь бенефіціарів або для досягнення певної мети. 

2. Загальне право виробило низку специфічних спадкових трастів, які 

дають змогу абсолютно по-різному розпоряджатися майном після смерті особи, 

максимально враховуючи наміри заповідача. Вони передбачають різний обсяг 

прав спадкоємців на майно – від обмеженого права користування майном без 

права подальшої передачі (наприклад, спадкоємцям особи, яка отримала майно) 

до можливості отримання повного права власності. Крім того, спадкові трасти 

у певних випадках уможливлюють оптимізацію оподаткування у разі передачі 

майна при спадкуванні. 

3. Взаємні заповіти – це різновид заповітів, які оформлюються, як правило, 

подружжям і містять дзеркальні положення щодо спадкування майна на користь 

один одного та / або на користь їхніх дітей після смерті першого з них. Взаємні 
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заповіти вважаються відкличними, проте у разі зміни заповіту особою, яка 

пережила іншого, майно перейде до нових спадкоємців обтяженим обов’язком 

діяти на користь бенефіціарів, визначених у первісному (взаємному) заповіті. 

У такому випадку виникне конструктивний траст на їхню користь. 

4. Повністю секретні трасти – це різновид спадкових трастів, які 

передбачають передачу майна після смерті заповідача у власність спадкоємця 

(який у подальшому діятиме як довірчий власник) з одночасним виникненням 

в останнього зобов’язання передати це майно третій особі, яке жодним чином 

не відображене у заповіті та виникає внаслідок усної домовленості між 

заповідачем та спадкоємцем. 

5. Напівсекретні трасти – це різновид спадкових трастів, які виникають 

на підставі заповіту, з тексту якого лише вбачається виникнення секретного 

трасту, проте умови якого у заповіті відсутні. 

 

3.5. БАГАТОЮРИСДИКЦІЙНІ, МІЖНАРОДНІ ТА ОФШОРНІ ТРАСТИ 

 

Ця робота присвячена переважно дослідженню трастів, суб’єкти яких є 

резидентами однієї держави, на території якої і перебуває трастове майно. Іншими 

словами, йдеться про локальні або національні трасти. Водночас уже 

аналізувалися положення Конвенції про трасти та неодноразово згадувалося про 

існування міжнародних трастів. Тут ми пропонуємо глибше дослідити специфіку 

трастів, суб’єкти яких є резидентами різних країн. У зв’язку із активним 

розвитком міжнародних зв’язків такі трасти набувають неймовірної популярності, 

а в сфері структуризації міжнародних бізнесів посідають чи не перші позиції серед 

правових конструкцій, які найчастіше використовують у різних країнах. При 

цьому особливостями міжнародних трастів на сьогодні є те, що їх учасниками 

стають представники абсолютно різних країн, зокрема і тих, у яких інститут 

трасту традиційно не визнається, зокрема й громадяни України. 

Незважаючи на те, що міжнародний траст має усі ознаки «звичайного», 
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тобто національного трасту відповідного виду (спадковий, прижиттєвий, 

охоронний траст тощо), він також має і значну специфіку у правовому 

регулюванні через те, що він пов’язаний з кількома різними правопорядками. 

Досить часто поняття «міжнародний траст» сприймають виключно 

як конструкцію, спрямовану на оптимізацію оподаткування (аж до уникнення 

сплати податків), приховування кінцевого бенефіціара, переховування від 

кредиторів, виведення грошей та інших активів за кордон. Це далеко не так, проте 

підстави для зазначених вище тверджень все-таки існують, особливо коли йдеться 

про так звані офшорні трасти. 

Найкраще пояснення причин такого ставлення до міжнародних трастів дав 

суддя Уолкер (Walker) у справі Schmidt v Rosewood (2003), де він зазначив, що «це 

вже стало звичним для багатіїв у багатьох куточках світу (включаючи країни, які 

не мають місцевого трастового права) розміщувати фонди за їхнім 

розпорядженням у траст (часто через низку пов’язаних компаній), що регулюється 

правом та управляється довірчими власниками, які є резидентами територій, 

з якими установник (який може бути і бенефіціаром) не має суттєвого зв’язку. Ці 

території (іноді їх називають податковим раєм) обираються не через географічну 

зручність (справді, особисті зустрічі між установником та його довірчими 

власниками часто дуже незручні), але через те, що вони можуть запропонувати 

спеціальні переваги у частині конфіденційності та захисту від фіскальних вимог 

(а іноді від проблем у країнах доміцилю установника через закони, пов’язані 

із неплатоспроможністю, або закони, які обмежують свободу в частині 

спадкування). Трасти та повноваження, що містяться в укладених за таких 

обставин договорах, можуть надійно унеможливити ідентифікацію того, хто 

отримає переваги від цих договорів. Як правило, вони містять широкі дискреційні 

повноваження довірчих власників (іноді за згодою так званого протектора) 

на користь широко визначеного кола бенефіціарів. Реалізація цих повноважень 

може залежати від побажань установника, які конфіденційно повідомляються 

довірчим власникам та протектору. Як плащ-перо проти відкритості, визначення 
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справжнього установника або установників може бути приховане через деяких 

корпоративних підставних осіб»492. 

Загалом суддя чітко і лаконічно охарактеризував основні ознаки 

міжнародних трастів, які використовуються в частині оптимізації корпоративних 

бізнес-схем. Але окрім застосування міжнародних трастів у сфері структуризації 

компаній та податкового планування вони також часто використовуються у значно 

прозаїчніших сферах – при спадкуванні майна, що знаходиться за кордоном; у разі 

необхідності управління майном, що знаходиться на території держави, відмінної 

від місця проживання учасників трасту; у разі перебування суб’єктів трасту 

на території різних країн; у разі перебування майна, що належить одному й тому ж 

власнику, у різних країнах та необхідності забезпечення ефективного управління 

та контролю за ним тощо. Тому міжнародні трасти не повинні асоціюватися лише 

зі схемами оптимізації податків та виведенням коштів за кордон. 

Наразі пропонуємо розібратися із термінологією. Так, існує декілька 

подібних понять – багатоюрисдикційні трасти (multi-jurisdictional trusts), «модель 

міжнародного трасту» (international trust model), міжнародні трасти (international 

trusts) та офшорні трасти (offshore trusts). При цьому варто зазначити, що поняття 

«багатоюрисдикційний траст» не дуже поширене в англо-американській 

літературі, де використовується переважно поняття міжнародного, іноді – 

офшорного трасту. Спробуємо визначити їхній зміст і співвідношення між ними. 

Почнемо з того, який зміст вкладається у поняття багатоюрисдикційного 

трасту (multi-jurisdictional trust). У монографії «Довірчі правовідносини 

з іноземним елементом» ми визначали багатоюрисдикційні трасти як трасти, 

суб’єктами яких є резиденти різних країн або до яких передано майно, що 

знаходиться за кордоном, чи підставами виникнення зміни або припинення яких 

були юридичні факти, що мали місце за кордоном493. 

Як вбачається із визначення, основою багатоюрисдикційного трасту є 

                                                             
492 Hudson A. Principles of Equity and Trusts. Routledge, 2016. Р. 463. 
493 Онищенко Г. В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом. Київ: Алерта, 2012. С. 53. 
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іноземний елемент, який може проявлятися у трастових відносинах через суб’єкт 

(учасники трасту є резидентами різних країн), через об’єкт (трастове майно 

перебуває на території держави, відмінної від держави, резидентами якої є 

суб’єкти трасту) або через юридичний факт (факт виникнення, зміни чи 

припинення правовідносин мав місце за кордоном). Як правило, у більшості 

міжнародних трастів іноземний елемент проявляється як через суб’єкт, так і через 

об’єкт одночасно. Окремо варто згадати, що існують трасти, у яких, умовно 

кажучи, єдиним іноземним елементом є іноземне право, яке сторони обирають для 

регулювання відносин у національному праві. Йдеться перш за все про trusts 

interno – конструкцію, яка існує у праві Італії та передбачає застосування 

іноземного права до локального італійського трасту (про це ітиметься 

у наступному розділі). 

Отже, багатоюрисдикційний траст пов’язаний із кількома правопорядками 

та становить предмет міжнародного приватного права. 

Варто зазначити, що в англомовній літературі термін «multi-jurisdictional 

trust» практично не застосовується. По суті, він використовується у праці Р. 

А. Хендріксона (R. A. Hendrickson) та Н. Р. Сільвермана (N. R. Silverman) «Зміна 

місцезнаходження трасту»494. Інші дослідники оперують переважно поняттям 

«міжнародного» або «офшорного» трасту. До прикладу, Д. Хейтон та Дж. Глассон 

зазначають, що «вислів «міжнародний траст» сьогодні широко застосовується 

стосовно трастів, які в юридичному значенні пов’язані з двома або більше 

країнами, як правило, де: установник з країни А створює траст, що регулюється 

законами країни В; у траст, що регулюється законами країни А, передано 

майно, що перебуває в країні В; у трасті, що регулюється законами країни 

А, довірчий власник є резидентом країни В495. З наведеного висловлювання 

вбачається, що вчені по суті визначають міжнародний траст майже так, 

                                                             
494 Hendrickson R. A., Silverman  N. R.  Changing the Situs of a Trust. New York: Law Journal 
Press, 2016. 624 р. 
495 The International Trust. 3rd ed. / General Ed. D. Hayton. Jordan Publishing Limited, 2011. Р. ххх. 
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як ми визначаємо поняття багатоюрисдикційного трасту. 

Із зазначеного вище можна зробити перший висновок, що поняття 

багатоюридискційного та міжнародного трасту збігаються, коли йдеться про 

траст: а) суб’єктами якого є резиденти різних країн або б) до якого передано 

майно, що знаходиться за кордоном, або в) підставами його виникнення, зміни чи 

припинення є юридичні факти, що мали місце за кордоном, або г) до його 

регулювання застосовується право іноземної держави. 

Проте зазначені поняття не єдині у цій сфері. Так, у 2000 р. італійський 

вчений-компаративіст М. Лупоі у своїй відомій праці «Порівняльне 

дослідження»496 увів ще одне поняття – «модель міжнародного трасту» 

(international trust model). Він системно доводив, що «наплив» трастів у різних 

країнах, де податковий рай відігравав помітну роль… призвів до виникнення 

моделі, яку ми можемо називати «модель міжнародного трасту», яка значно 

відрізняється від англійської моделі, хоча [її] надихали ті самі фундаментальні 

принципи»497. Ця модель трасту, на його думку, близька не лише до системи 

загального права, але і до законодавства про трасти, що існує у країнах цивільного 

права. При цьому вона «має низку важливих ознак: вона виникла близько десяти 

років тому498, її основа є виключно законодавчою; її використовує значна кількість 

правових систем (близько двадцяти)499; жодна з них не може вважатися його 

рушійною силою – навпаки, усі співпрацюють над його розвитком»500. 

При цьому вже тоді вчений наголошував, що «не всі правові системи, які 

використовують модель міжнародного трасту, належать до сім’ї загального права. 

Одна є чистою юрисдикцією загального права (Мальта), інша (Сейшели) – більше 

ні, оскільки вона утримує тісні концептуальні зв’язки з Кодексом Наполеона; 

                                                             
496 Lupoi M. Trusts: A Comparative Study. Cambridge University Press, 2000. 400 р. 
497 Там само. Р. 7. 
498 Враховуючи, що цитована книга М. Лупоі видана у 2000 р., нині зазначене твердження 
можна було б сформулювати не як «близько десяти років тому», а як «близько двадцяти п’яти 
років тому» або «на початку 90-х років ХХ ст.». 
499 На сьогодні кількість країн, які використовують міжнародну модель трасту, значно 
збільшилася. 
500 Lupoi M. Trusts: A Comparative Study. Cambridge University Press, 2000. Р. 201. 
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третя (Маврикій) переважно є, оскільки Кодекс Наполеона застосовується поряд 

із законами, очевидно навіяними Англією, особливо у комерційній сфері; дві 

(Гернсі та Джерсі) мають до кодифікації унікальну історію через тривалий вплив 

нормандського права, європейського загального права та французького права»501. 

Аналізуючи особливості зазначеної моделі, М. Лупоі доходить 

висновку: попри те, що країни, які її сприйняли, належать до різних правових 

сімей, є одна річ, яка їх поєднує, – це єдине або принаймні близьке розуміння 

права справедливості. Він наголошує, що жодна із зазначених країн не має 

окремого права справедливості, проте «усі вони сприйняли бачення права 

справедливості як вираження зобов’язань совісті на правовому рівні»502. При 

цьому М. Лупоі також не називає жодну юрисдикцію, яку «слід вважати такою, що 

лідирує у формуванні цієї моделі. Законодавства про міжнародні трасти в цих 

країнах розвиваються паралельно»503. 

Описуючи модель міжнародного трасту, М. Лупоі, проте, уникає точного 

її визначення і вказує, що існує дві специфічні проблеми, які ускладнюють цей 

процес: «перша – це намагання визначити концепцію для людей, які взагалі 

не знайомі з концепцією трасту. Друга – існування Гаазької конвенції [про 

трасти] – початкового двигуна «у гонках за траст» – яка також ускладнює 

це визначення»504. Проте вчений все-таки окреслює сфери застосування цього 

терміна і стверджує, що модель міжнародного трасту може визначатися 

як «адаптація англійського традиційного трасту до потреб міжнародної бізнес-

спільноти, як реакція проти обмежень у праві країн цивільного права в частині 

сімейного права та спадкування або як функціональна альтернатива традиційним 

інструментам, які підвищена обізнаність щодо законодавства в сфері національних 

податків призвела до критичної точки»505. 

Отже, виходячи із аналізу наведеної вище праці, можна дійти висновку, що 

                                                             
501 Там само. Р. 201. 
502 Там само. Р. 201–202. 
503 Там само. Р. 201–202. 
504 Там само. Р. 237. 
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під поняттям «модель міжнародного трасту» мається на увазі певна правова 

конструкція, яка поєднує принципи англійського права справедливості 

із законодавством країн, що належать до різних правових систем. По суті, це є 

міжнародний траст, який має виключно законодавче походження, 

використовується у низці країн, право яких передбачає певні податкові та інші 

преференції, та може використовуватися у сфері міжнародного бізнесу, 

сімейного права, спадкування тощо з метою обходу деяких законодавчих 

обмежень, що існують у країнах, резидентами яких є учасники таких трастів 

(як правило, установник і бенефіціари). 

Як вбачається з наведеного визначення (і на чому наголошував М. Лупоі), 

модель міжнародного трасту «має виключно законодавче походження», тому 

наразі логічно проаналізувати право деяких країн, які визначають поняття 

міжнародного трасту безпосередньо у власному законодавстві. При виборі 

юрисдикцій, законодавство яких аналізувалося, ми спеціально обирали країни, які 

належать до так званих офшорних юрисдикцій, так і країни, які до них 

не належать. 

Почнемо із законодавства деяких країн, відомих як офшорні юрисдикції.  В 

острівній державі Сент-Вінсент і Гренадини згідно із Законом про міжнародні 

трасти (1996) (Saint Vincent And The Grenadines International Trusts Act)506 

міжнародний траст означає траст: а) у якому установник не є резидентом на момент 

створення трасту або на момент, коли установник додає нове майно до трасту; 

б) засвідчений письмово, підписаний установником або його представником 

(nominee) та зареєстрований довірчим власником; в) у якому у будь-який час 

як мінімум один із довірчих власників ліцензований відповідно до Ліцензійного 

закону про зареєстрованих агентів та довірчих власників; г) у якому жоден 

із бенефіціарів не є резидентом на момент створення або заснування трасту або 

на момент, коли установник додає нове майно до трасту; ґ) у якому трастове майно 

                                                                                                                                                                                                                 
505 Там само. Р. 240. 
506 Saint Vincent And The Grenadines International Trusts Act No. 20 1996, Act No. 39 of 1996. 
URL: http://svgfsa.com/pdf/international_trusts_act.pdf (дата звернення: 11.02.2018). 
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не включає будь-яке нерухоме майно, розміщене в державі, або інтерес у такому 

майні. 

Дуже близьким до зазначеного вище Закону – навіть практично дослівним 

його відтворенням є положення більш пізнього Закону Сент-Люсія про міжнародні 

трасти (1999) (Saint Lucia International Trusts Act)507, відповідно до якого 

міжнародний траст означає траст: а) який створений у письмовій формі; б) який 

відповідає формальним вимогам угоди або домовленості згідно з відповідним 

законом про трасти; в) у якому установник не є резидентом на момент створення 

трасту або на момент, коли установник додає майно до трасту; г) який засвідчений 

письмово, підписаний установником або номінантом установника 

та зареєстрований довірчим власником; ґ) у якому у будь-який час, як мінімум, 

один з довірчих власників є ліцензованим згідно із Ліцензійним законом про 

зареєстрованих агентів та довірчих власників; д) у якому жоден із бенефіціарів не є 

резидентом на момент створення або заснування трасту або на момент, коли 

установник додає нове майно до трасту; е) у якому трастове майно не включає 

ніякого нерухомого майна, розміщеного в Сент-Люсії, або інтересу у будь-якому 

нерухомому майні, розміщеному в Сент-Люсії; є) який зареєстрований відповідно 

до глави ІІ Закону. 

На Барбадосі міжнародні трасти регулюються Законом про міжнародні 

трасти (1995) (Barbados International Trusts Act)508. Відповідно до ст. 2 зазначеного 

Закону міжнародний траст– це траст: а) у якому установник є резидентом 

за межами Барбадосу на момент створення трасту або на момент, коли установник 

додає нове майно до трасту; б) як мінімум, один із довірчих власників є 

резидентом Барбадосу; в) жоден із бенефіціарів, окрім особи, визначеної 

у параграфі «а», не є резидентом Барбадосу на момент створення трасту або 

на момент, коли установник додає нове майно до трасту; г) трастове майно 

                                                             
507 Saint Lucia International Trusts Act No. 39 of 1999. URL: 
https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/arch/stl/int_trust.pdf (дата звернення: 11.02.2018). 
508 Barbados International Trusts Act, 1995. URL: 
https://www.investbarbados.org/docs/International%20Trusts.PDF (дата звернення: 11.02.2018). 
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не включає будь-яке нерухоме майно, розміщене на Барбадосі, або інтерес 

у такому майні. 

Дещо інше розуміння міжнародного трасту можна знайти на Островах Кука 

у Законі про міжнародні трасти (1984) у редакції 2004 р. (Cook Island International 

Trusts Act)509. Відповідно до зазначеного Закону міжнародний траст є трастом, 

зареєстрованим згідно з цим Законом, у якому: а) як мінімум, один з довірчих 

власників, донорів або утримувачів, які мають повноваження призначати (power of 

appointment), право утримувати (power of maintenance) або право сплачувати 

кошти бенефіціару до того моменту, коли він отримує право на виплату (power of 

advancement), є: або зареєстрованою іноземною компанією, або міжнародною 

компанією, або траст-компанією; б) бенефіціари протягом усього часу не є 

резидентами. Крім того, поняття «міжнародний траст» також включає (там, 

де це дозволяє контекст) траст, заснований або створений відповідно до законів 

іншої юрисдикції, проте який відповідає частинам 1 та 2 зазначеної вище статті 

та зареєстрований як міжнародний траст згідно із Законом. Отже, на Островах 

Кука однією з основних ознак міжнародного трасту є факт реєстрації його саме 

в такому статусі. 

Говорячи про офшорні юрисдикції, ми не можемо не згадати про 

Британські Віргінські Острови, на яких зосереджена чи не найбільша кількість 

міжнародних (чи, скоріше, офшорних) трастів. Трастові відносини на БВО 

регулюються перш за все Законом про довірчих власників (1961) (зі змінами) 

(Trustee Act), Законом про спеціальні трасти (2003) зі змінами (Virgin Islands 

Special Trusts Act, відомий як «VISTA»)510, Законом про банківські та трастові 

компанії (1990) зі змінами (Banks and Trust Companies Act). 

Зазначене законодавство безпосередньо не оперує поняттям «міжнародний 

                                                             
509 Cook Islands International Trusts Act, 1984. URL: https://protectyou.com/wp-
content/uploads/2013/10/interational_trust_act_1984_cook_islands.pdf (дата звернення: 11.02.2018). 
510 Virgin Islands Special Trusts Act, No. 10, 2003. URL: 
http://www.bvifsc.vg/Portals/2/Virgin%20Islands%20Special%20Trusts%20Act,%202003.pdf (дата 
звернення: 11.02.2018). 
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траст», проте його положення свідчать про сферу застосування трастів. Так, БВО 

набули надзвичайної популярності саме через можливість заснування особливого 

виду міжнародних трастів – так званих VISTA-трастів (назва походить від перших 

літер Закону про спеціальні трасти). Серед особливостей таких трастів можна 

назвати те, що у ці трасти можуть передаватися лише акції компаній, 

зареєстрованих на БВО. Крім того, на відміну від класичного трасту, де довірчий 

власник має право розпоряджатися трастовим майном в межах документа про 

створення трасту, у VISTA-трасті його повноваження значною мірою обмежені. 

За загальним правом він не має права відчужувати акції, голосувати ними, а також 

втручатися в діяльність компанії, акції якої передані в траст, що принципово 

відрізняє цей вид трасту від усіх інших, управління якими здійснюється саме 

довірчими власниками. 

Наразі пропонуємо проаналізувати законодавство Кіпру – країни, яка стала 

надзвичайно популярною саме через розгалужену систему юридичних 

та фінансових компаній, які професійно надають довірчі послуги, зокрема, 

і в частині створення та супроводу діяльності міжнародних трастів. Це одна 

з небагатьох країн в Європейському Союзі, яка тривалий час спеціалізується 

на діяльності міжнародних трастів. Більше того, до 2004 р. Кіпр через власне 

законодавство у сфері оподаткування та розкриття інформації щодо кінцевих 

власників активів належав до офшорних територій. Протягом кількох десятків 

років саме Кіпр пропонував своїм клієнтам одні з найвигідніших умов у частині 

забезпечення конфіденційності щодо кінцевих вигодонабувачів і податкових 

преференцій для ведення бізнесу. Ця ситуація кардинально змінилася після 

входження Кіпру до складу Євросоюзу, оскільки з цього моменту Кіпр був 

зобов’язаний переглянути власну податкову політику та політику прозорості 

ведення бізнесу і наблизити її до стандартів ЄС. 

На Кіпрі протягом тривалого часу діяв Закон про міжнародні трасти (1992) 

(Cyprus International Trusts Act)511, проте у 2012 р. було ухвалено його нову 

                                                             
511 Cyprus International Trusts Act, 1992. URL: 
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редакцію. Згідно з новою редакцією міжнародний траст означає траст, у якому: а) 

установник, будучи фізичною чи юридичною особою, не є резидентом Республіки 

протягом календарного року з моменту створення трасту; б) як мінімум, один 

із довірчих власників на цей час є резидентом Республіки протягом усього строку 

[існування] трасту; в) жоден із бенефіціарів, незалежно від того, це фізична чи 

юридична особа, окрім благодійної інституції, не є резидентом Республіки 

протягом календарного року, наступного після року, у якому був створений траст. 

Деякі дослідники стверджують, що новий Закон Кіпру про міжнародні трасти 

«перетворив кіпрський трастовий режим на найбільш сучасний та привабливий 

трастовий режим в Європі. Нове законодавство покликане зробити Закон більш 

робочим, доступним і ефективним, оскільки він заснований на значно більшій 

визначеності, ясності та стабільності»512. Серед іншого перевагами нового Закону 

дослідники називають те, що тепер відсутня заборона для установника 

та бенефіціарів трасту ставати резидентами Кіпру після створення трасту 

(зазначене обмеження діє лише протягом року з моменту створення трасту, тоді 

як у попередній редакції це було виключено взагалі). Крім того, новелою є те, що 

в траст може передаватися будь-яке майно, у тому числі і нерухоме майно, 

розміщене на Кіпрі513. Як бачимо, це суттєва відмінність не лише у порівнянні 

з попередньою редакцією кіпрського закону, але і з законами інших юрисдикцій, 

про які йшлося вище. 

Існує ще одне важливе положення, на яке слід звернути увагу. У першій 

редакції Закону зазначалося, що установник та бенефіціар міжнародного трасту 

не можуть бути постійними резидентами (permanent resident) Республіки. 

Формулювання «постійний резидент» є не повною мірою визначеним, тому воно 

викликало певні труднощі у застосуванні на практиці. У новій редакції Закону ця 

                                                                                                                                                                                                                 
http://www.stepcyprus.com/booklet/6%20International%20Trusts%20(Consolidated)%20Law%20of%
201992%20and%202012%20english.pdf (дата звернення: 11.02.2018). 
512 Pavlou S., Iordanou-Theodoulou L. The Cyprus International Trusts. 2012. 8 p. URL: 
http://www.cyprusprofile.com/documents/uploads/publications/The_Cyprus_International_Trusts.pdf 
(дата звернення: 11.02.2018). Р. 4. 
513 Там само. Р. 4. 
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невизначеність усунута за рахунок більш точного формулювання – «установник, 

будучи фізичною чи юридичною особою, не є резидентом Республіки протягом 

календарного року з моменту створення трасту»514. 

Отже, Закон Кіпру про міжнародні трасти (2012) є більш сучасним, 

продуманим і зручним інструментом для розвитку міжнародних трастів, що 

свідчить про зацікавленість держави у подальшому розширенні їх застосування 

та намагання забезпечити комфортні та прозорі умови для використання цього 

правового механізму іноземцями. 

Ще одна європейська юрисдикція, яка є особливо привабливою з точки зору 

заснування міжнародних трастів, це Республіка Мальта. Як уже зазначалося, ця 

країна повною мірою належить до сім’ї загального права, тому їй близькі 

та зрозумілі принципи загального права. Трасти тут мають тривалу історію та є 

особливо популярними не лише з метою забезпечення певних «побутових 

потреб», але і в частині структуризації міжнародних бізнесів та податкового 

планування для нерезидентів Мальти. 

На відміну від цитованих вище законів інших країн, на Мальті немає 

окремого закону, присвяченого міжнародним трастам. Основним актом, яким 

регулюється діяльність трастів на Мальті, є Закон про трасти та довірчих 

власників (1989) у редакції 2004 р. (Trusts and Trustees Act)515. Зазначений Закон 

оперує поняттям «іноземний траст» (foreign trust) та означає траст, належним 

правом якого є право, що не є правом Мальти. Закон містить лише положення, 

відповідно до яких іноземні трасти повинні регулюватися їхнім належним правом, 

враховуючи положення Конвенції про трасти, учасницею якої є Мальта. Водночас 

законодавство Мальти використовує поняття «офшорна компанія». 

Варто наголосити, що окрім поняття міжнародного трасту у законодавстві 

                                                             
514 Див.: Neocleous E. The amendments to the Cyprus International Trusts Law: finally enacted. 
Trusts & Trustees. 2012. Vol. 18, No. 5. Р. 415. 
515 Malta Trusts and Trustees Act, 1989. 67 р. URL: 
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8805&l=1 (дата 
звернення: 11.02.2018). 
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деяких країн виділено ще поняття міжнародного благодійного трасту 

та міжнародного цільового трасту, які мають певні особливості у порівнянні 

зі «звичайними», тобто національними благодійними та цільовими трастами, що 

існують переважно у країнах загального права та про які йшлося вище у цій 

роботі. 

До прикладу, відповідно до законодавства Кіпру та Островів Кука, 

міжнародний траст вважатиметься благодійним або створеним для благодійних 

цілей, якщо основною метою (в оригіналі – main purpose згідно із законодавством 

Кіпру та substantial purpose згідно із законодавством Островів Кука) його 

створення має одну або декілька цілей, зокрема, боротьбу з бідністю, поширення 

освіти, поширення релігії або інші цілі на користь громади516. Наведений перелік 

досі залишається актуальним для Островів Кука. У старій редакції Закону Кіпру 

про міжнародні трасти наведений перелік був аналогічним, проте у новій редакції 

зазначеного Закону 2012 р. він був значно розширений і доповнений тими 

напрямами, які вважаються благодійними відповідно до Закону Англії «Про 

благодійність», 2011 (Charities Act), про який йшлося вище517. 

Такі трасти суттєво відрізняються від «звичайних» (або англійських) 

благодійних трастів, оскільки вони можуть і не мати публічну природу або можуть 

створюватися не лише на користь громади, але і на користь частини громади або 

навіть окремих осіб – однієї чи кількох. Ще однією відмінністю є те, що для 

отримання такого статусу достатньо, щоб «основною» (а не єдиною, 

як у звичайних благодійних трастах) ціллю трасту була одна із названих вище. 

При цьому вчені звертають увагу на формулювання «основна ціль», яку вони 

порівнюють із хамелеоном, оскільки вона може змінюватися відповідно 

                                                             
516 Cook Islands International Trusts Act, 1984. URL: https://protectyou.com/wp-
content/uploads/2013/10/interational_trust_act_1984_cook_islands.pdf (дата звернення: 11.02.2018). 
517 Cyprus International Trusts Act, 1992. URL: 
http://www.stepcyprus.com/booklet/6%20International%20Trusts%20(Consolidated)%20Law%20of%
201992%20and%202012%20english.pdf (дата звернення: 11.02.2018).; Charities Act. 2011. URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/part/1/chapter/1/enacted (дата звернення: 09.02.2018). 
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до потреб518. 

Отже, для міжнародних благодійних трастів не вимагається наявності двох 

принципових ознак благодійного трасту – створення трасту виключно з 

благодійної цілі та на користь громади, хоча відсутність цих ознак призводить 

до недійсності благодійного трасту за англійським законодавством (або 

законодавством тих країн, які взяли його за основу). 

Якщо ж говорити про міжнародні цільові неблагодійні трасти, 

то законодавство Кіпру та Островів Кука передбачає їх існування та визначає 

особливості їх створення і функціонування. Як зазначалося, законодавство країн 

загального права дуже обережно підходить до створення національних цільових 

неблагодійних трастів, дозволяючи їх застосування лише в дуже обмеженому 

та вичерпному переліку випадків. Адже, за загальним правилом, цільовий траст, 

створений для досягнення будь-яких інших, окрім як благодійних цілей, визнається 

недійним. Стосовно міжнародних цільових трастів ситуація істотно відрізняється. 

Зокрема, на Островах Кука траст, створений або заснований нерезидентом, 

не вважатиметься недійсним або оскаржуваним, якщо трастовий фонд буде 

утримуватися заради цілі або цілей як благодійних, так і неблагодійних. Будь-який 

траст, створений таким чином, вважатиметься дійсним відповідно до умов, 

визначених у документі про створення трасту519. 

На Кіпрі ситуація дещо інша. Так, відповідно до Закону Кіпру про 

міжнародні трасти, міжнародний траст не буде недійсним або оскаржуваним 

на тій лише підставі, що він є цільовим трастом («purpose trust») або трастом для 

певних цілей («trust for a purpose»), який визначається Законом як траст, у якому є 

                                                             
518 Див.: The International Trust. 3rd ed. / General Ed. D. Hayton. Jordan Publishing Limited, 2011. 
Р. 320; Code of Conduct Group (Business Taxation). 2005. URL: 
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/code-conduct-group/# (дата 
звернення: 16.02.2018); High Level Working Party on Tax Questions (HLWP). URL: 
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/high-level-working-party-tax-
questions/ (дата звернення: 16.02.2018); OECD/G20. Base Erosion and Profit Shifting Project. URL: 
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm (дата звернення: 16.02.2018).  
519 Cook Islands International Trusts Act, 1984. URL: https://protectyou.com/wp-
content/uploads/2013/10/interational_trust_act_1984_cook_islands.pdf (дата звернення: 11.02.2018). 
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бенефіціари, фізичні або юридичні особи, уже визначені або такі, які можуть бути 

легко визначені. 

Отже, вище ми коротко проаналізували поняття міжнародного трасту, 

міжнародного благодійного та цільового неблагодійного трасту, що існують 

у деяких країнах, які традиційно відносять до офшорних або оншорних 

юрисдикцій. З наведених положень можна виокремити основну ознаку 

міжнародних трастів – резидентність учасників. 

Проте це не єдина характерна ознака міжнародного трасту. До інших ознак 

П. Паніко відносить такі520: 

- розширені повноваження довірчих власників, особливо у сфері 

інвестування та управління; 

- визнання комерційної основи оплачуваних професійних трасті, 

кореспондуючі положення щодо винагороди та витрат довірчого власника, 

обмеження відповідальності довірчих власників через умови про звільнення [від 

відповідальності]; 

- надання можливості установнику зберегти певні контрольні 

повноваження або передати їх особі, відмінній від довірчого власника, який 

зазвичай визначається як траст-протектор; 

- значний ступінь свободи довірчих власників щодо приховування 

(замовчування) інформації від бенефіціарів та від установника з включенням 

положення з цього приводу до умов трасту; 

- підвищений захист трастового фонду від позовів кредиторів установника 

та його спадкоємців, які претендують на примусову частку майна установника 

згідно із законами відповідної юрисдикції; 

- визнання цільових неблагодійних трастів за умови наявності 

відповідного механізму виконання. 

Проаналізувавши положення законодавства низки країн, а також 

враховуючи думки науковців, вважаємо, що ознаками міжнародного трасту 

                                                             
520 Див.: Panico P. International Trust Law. Oxford University Press. 2010. Р. 3. 
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(у вузькому значенні) є такі: 

1. Міжнародний траст – це траст, створений відповідно до законодавства 

конкретної країни (тобто країни, законодавство якої безпосередньо визначає 

особливості створення та функціонування саме міжнародного трасту). 

2. Установник та бенефіціари міжнародного трасту не є резидентами цієї 

країни як на момент створення трасту, так і на момент долучення до нього нового 

майна. 

3. Один із довірчих власників є обов’язково резидентом цієї країни. 

4. Трастове майно, як правило, знаходиться за її межами. Найчастіше у такі 

трасти передають нематеріальні активи – частки у компаніях або акції. Іноді 

у траст передають права інтелектуальної власності. Нерухоме майно, що 

знаходиться на території держави, де створюється траст, у більшості юрисдикцій 

не допускається взагалі. 

5. Установник, як правило, не втрачає контроль над майном. Навпаки, 

на відміну від класичного трасту, установник, який найчастіше є одночасно й 

бенефіціаром, бере активну безпосередню участь у діяльності міжнародного 

трасту, даючи конкретні вказівки довірчому власнику, обов’язкові для виконання 

останнім. 

6. Довірчі власники наділяються широкими повноваженнями в частині 

управління та адміністрування трастом (хоча у переважній більшості випадків 

вони можуть реалізувати зазначені повноваження лише після отримання 

відповідної вказівки установника або бенефіціара). 

7. Належним правом, що має застосовуватися до таких трастів, є право 

країни, резидентом якої є довірчий власник. 

8. Поряд із міжнародними благодійними трастами визнаються та активно 

застосовуються міжнародні неблагодійні трасти, створені для досягнення будь-

яких законних та реальних цілей. 

У деяких країнах міжнародні трасти підлягають обов’язковій реєстрації або 

до них висуваються ще певні додаткові формальні умови (у порівнянні 
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з національними трастами). 

Отже, міжнародний траст – це траст, створений відповідно 

до законодавства конкретної країни, до якого установником-нерезидентом 

передане майно, що знаходиться за кордоном, довірчим власникам, хоча б один 

з яких є резидентом відповідної країни, для управління ним в інтересах 

бенефіціаріїв-нерезидентів. 

Можна вважати, що вказане визначення міжнародного трасту надане 

у вузькому значенні, поряд із розумінням міжнародного трасту у широкому 

значенні – як аналогу визначення багатоюрисдикційного трасту. 

Як уже зазначалося, існує ще одне поняття, яке ми не можемо обійти 

увагою, – це поняття офшорного трасту. Загалом, визначення цього поняття є 

непростим завданням з двох причин: по-перше, більшість юристів і пересічних 

користувачів ототожнюють поняття міжнародного та офшорного трасту й 

розуміють під ним правовий механізм оптимізації оподаткування (аж до повного 

уникнення сплати податків) та приховування кінцевих бенефіціарів. Тобто 

в уявленні переважної більшості людей це поняття пов’язується із чимось 

негативним та протиправним, що, на жаль, часто не безпідставно. По-друге, 

на відміну від міжнародного трасту, поняття офшорного трасту зрідка 

визначається на законодавчому рівні (за винятком кількох юрисдикцій). 

У результаті складається досить дивна парадоксальна ситуація: термін 

«офшорний» траст користується неймовірною популярністю як у юридичній 

літературі, так і в засобах масової інформації та звичайних людей, проте мало хто 

розуміє його справжнє значення. 

Як зазначає Е. P. Моррісс (A. P. Morriss), «офшорний траст може бути 

описаний як найбільш цікавий та важливий офшорний інструмент, який також має 

величезний потенціал для інвесторів. … офшорний траст є законним утворенням, 

яке відноситься до [трасту], проте і відрізняється від свого добре відомого 

кузена, що існує у загальному праві. Він значною мірою відрізняється від 

ортодоксального трасту у загальному праві, дозволяючи такі речі,… які історично 
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заборонені у загальному праві»521. 

Якщо проаналізувати визначення, наявні в юридичній літературі, то можна 

побачити, що офшорний траст розуміють як «траст, заснований в юрисдикції, 

відмінній від тієї, де доміцильований установник»522, як «траст, створений 

в юрисдикції з низькими податками або у податковому раї»523, як «договірний 

траст, створений відповідно до законодавства офшорної юрисдикції»524. Отже, 

навіть ці декілька визначень свідчать про плутанину у розумінні єдиного поняття, 

оскільки перше визначення офшорного трасту ототожнює його із поняттям 

міжнародного трасту, друге стосується трастів у юрисдикціях, де існують низькі 

податкові ставки, а третє визначення відсилає до поняття офшорної юрисдикції. 

Спробуємо розібратися із цим глибше. Почнемо з того, що термін «офшор» 

походить від англ. «offshore» – «поза берегом» або «у відкритому морі». Він 

виник, щоб якось відокремити юрисдикції країн старої Європи та Сполучених 

Штатів Америки, так звані «оншори» (від англ. «на березі»), від країн і територій, 

які географічно розміщені на островах. Останні почали пропонувати особливі 

умови для ведення бізнесу, зокрема, низькі або нульові податкові ставки, прості 

правила для реєстрації та діяльності компаній, особливі умови для забезпечення 

конфіденційності з метою приховування осіб кінцевих бенефіціарів. З часом 

до острівних країн долучилися і країни континентальної Європи (зокрема, 

і країни-члени ЄС), які за певних умов також запровадили покращені умови для 

ведення господарської діяльності. Серед інших можна назвати Нідерланди, 

Швейцарію, Австрію, Шотландію, Ліхтенштейн, Сан-Марино, Монако та деякі 

інші, які поряд із «традиційними» для Європи умовами ведення бізнесу почали 

пропонувати альтернативні варіанти для оптимізації оподаткування 

                                                             
521 Offshore Financial Centers and Regulatory Competition / Ed. by Andrew P. Morriss. AEI Press, 
2010. Р. 39. 
522 Offshore Trust. Business Dictionary. URL: 
http://www.businessdictionary.com/definition/offshore-trust.html (дата звернення: 11.02.2018). 
523 Цит. за: Olivier L., Honiball M. International Tax – A South African Perspective. 5th ed. Cape 
Town (South Africa): Siber Ink., 2011. Р. 129. 
524 Offshore Trust. Wikipedia, the free encyclopedia. URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_trust (дата звернення: 11.02.2018). 
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та ефективного управління власністю. Звичайно, їх не можна повністю 

порівнювати із «класичними» офшорами, такими як Беліз, Британські Вірджинські 

Острови, Барбадос чи Каймани, проте вони також зацікавлені приваблювати 

якомога більше клієнтів та залучати іноземний капітал на власну територію. 

Офшорні трасти протягом останніх кількох десятиліть стали неймовірно 

популярними, оскільки у багатьох державах податки на майно та приріст капіталу 

залишаються високими. Зазначений механізм використовується з метою 

зменшення або уникнення оподаткування, причому не лише фізичними особами, 

але й великими корпораціями. Заснувавши траст в одній із безподаткових 

юрисдикцій, у багатьох випадках вдається вивести кошти з оподаткування країни 

проживання установника та бенефіціарія. Це перш за все стосується податків 

на майно, оскільки майно, передане у траст, юридично не належить ані 

попередньому власнику, ані бенефіціарію. Це правило стосується і податку 

на прибуток з капіталу. Прибутки бенефіціарія, отримувані від трасту, зазвичай 

оподатковуються за правилами країни його проживання, але лише після їх 

реального отримання, що дозволяє відтягувати сплату податків на необмежений 

строк, реінвестуючи прибутки. У деяких випадках можна обійти сплату податку 

на спадок, але варто мати на увазі, що зазвичай передача майна у траст підпадає під 

податок на дарування. 

Ще однією із величезних переваг і привабливих сторін офшорного трасту 

протягом тривалого часу залишалася конфіденційність, яка дозволяла приховувати 

кінцевих бенефіціарів як від органів державної влади та банків, так і від 

зацікавлених осіб. Слід наголосити, що навіть зміст поняття «бенефіціар» 

в офшорному трасті може бути відмінним від загальноприйнятого. Як слушно 

зауважує В. О. Канашевський, «стосовно офшорних компаній їх бенефіціарним 

власником або економічним власником (economic owner) виступає особа, яка 

фактично контролює компанію і отримує вигоди від такої діяльності. При цьому 

той факт, що бенефіціарний власник не є формальним акціонером (учасником) 

компанії, а також факт роздільної власності компанії та її учасників (акціонерів) 
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не береться до уваги. Бенефіціар офшорної компанії не фігурує в її установчих 

документах, його ім’я не міститься у яких-небудь загальнодоступних реєстрах, 

проте саме бенефіціар має повний контроль над діями номінального директора 

і номінального акціонера на підставі укладеної між ними конфіденційної угоди – 

трастової декларації (договору)»525. 

Проте така ситуація не могла тривати вічно. Так, протягом останніх кількох 

років законодавство у сфері діяльності міжнародних та офшорних трастів 

у багатьох країнах значно змінилося, стало більш жорстким та деталізованим. 

Податкове законодавство низки країн, зокрема, і тих, які традиційно вважалися 

«податковим раєм», також поступово змінюється та наближається до податкового 

законодавства інших «неофшорних» країн. Так само більш жорсткими стають 

вимоги щодо розкриття інформації стосовно дійсних власників компаній. 

На сьогодні вже практично неможливо заснувати траст без зазначення інформації 

щодо особи кінцевого бенефіціара, а також без обґрунтування офіційного джерела 

його доходів. Навіть якщо заснувати траст все-таки вдасться, основною проблемою 

стане відкриття банківських рахунків для пов’язаних компаній, без яких здійснення 

будь-якої діяльності, звісно, є неможливим. 

Крім того, останнім часом у разі заповнення низки реєстраційних 

і банківських документів обов’язково вимагають  надання інформації щодо 

пов’язаності кінцевих бенефіціарів із публічними діячами (Politically Exposed 

Persons). У випадку виявлення такого зв’язку вимагається розширений перелік 

документів, який, серед іншого, має включати документи, що підтверджують 

джерело коштів публічних осіб. 

Крім того, неймовірна популярність офшорних трастів призвела до того, що 

європейські та американські інституції почали вживати заходів щодо обмеження 

їх діяльності, у тому числі і на найвищому міжнародному рівні. 

Серед іншого, 5 грудня 2017 р. Рада Європейського Союзу підготувала 

                                                             
525 Канашевский В. А. Концепция бенефициарной собственности в российской судебной 
практике (частноправовые аспекты). Журнал российского права. М.: Норма, 2016. С. 29. 
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Висновки щодо Переліку юрисдикцій, які не діють узгоджено для [досягнення] 

податкових цілей (Council Conclusions on the EU list of non-cooperative jurisdictions 

for tax purposes)526. Зазначені Висновки стали підсумком виконання Плану дій 

з протидії розмиванню оподатковуваної бази й виведенню прибутку з-під 

оподаткування (Base Erosion and Profit Shifting, далі – BEPS або План527), 

розробленого Організацією економічного співробітництва та розвитку спільно 

з країнами Великої Двадцятки у 2013 р., роботи Групи з питань Правил поведінки 

в оподаткуванні бізнесу (The Code of Conduct Group on Business Taxation) та Робочої 

групи високого рівня з податкових питань (The High Level Working Party on Tax 

Questions). 

До вказаного Переліку, або як його називають інакше – до «чорного списку» 

офшорних територій, потрапили 17 країн, а саме: в регіоні Північної Америки – 

Панама, Гренада, Трінідад і Тобаго, Сент-Люсія та Барбадос; в Африці 

та на Близькому Сході – Туніс, Намібія, Бахрейн та Об’єднані Арабські Емірати; 

в Азії та Тихому Океані – Монголія, Макао, Південна Корея, Палау, Гуам, 

Маршалолві Острови, Самоа, Американські Самоа. 

                                                             
526 Council Conclusions on the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes, No. 
15429/17, Adopted on 5/12/2017. 38 p. URL: 
http://www.consilium.europa.eu/media/31945/st15429en17.pdf (дата звернення: 11.02.2018). 
527 BEPS передбачає реалізацію 15 заходів, а саме: 

Захід 1. Вирішення податкових проблем «цифрової економіки». 
Захід 2. Нейтралізація наслідків гідбридних податкових схем. 
Захід 3. Розроблення ефективних правил стосовно контрольованих іноземних компаній. 
Захід 4. Обмеження розмивання бази оподаткування шляхом вирахування з бази 
оподаткування відсотків та інших фінансових виплат. 
Захід 5. Підвищення ефективності протидії шкідливим податковим практикам 
з урахуванням принципів прозорості та сутності. 
Захід 6. Запобігання наданню пільг, передбачених угодами про уникнення подвійного 
оподаткування, за невідповідних обставин. 
Захід 7. Запобігання штучному уникненню статусу постійного представництва. 
Заходи 8–10. Узгодження наслідків трансфертного ціноутворення із створенням вартості: 
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Основною причиною потрапляння до вказаного Переліку стали так званий 

«шкідливий пільговий податковий режим» (harmful preferential tax regime) 

та невідповідність стандартам BEPS. Загалом зазначений список охоплює 

більшість юрисдикцій, які традиційно відносяться до офшорних. Водночас 

до нього з незрозумілих причин не увійшли Британські Вірджинські Острови, 

Бермуди та Кайманові Острови – юрисдикції, задіяні в одному з найбільших 

відомих корупційних скандалів, пов’язаних із так званим Панама Пейперс 

(Panama Papers528). Як зазначено у тексті самих Висновків, це пояснюється 

тим, що у вересні 2017 р. у районі Карибських островів руйнівний шторм завдав 

значних збитків острівним державам регіону. Проте ми можемо припустити, що 

причини цього зовсім інші, зокрема те, що частина політиків із США та Європи 

утримують свої кошти у трастах саме у зазначених юрисдикціях, що й було 

виявлено та зафіксовано під час скандалу з Панама Пейперс. 

Варто зазначити, що ще низка країн і територій була включена до «сірого 

списку» за різними підставами (відсутність автоматичного обміну інформацією, 

неучасть у Глобальному форумі з відкритості та обміну інформацією, 

непідписання Багатосторонньої конвенції щодо спільної адміністративної 

підтримки з податкових питань (The Multilateral Convention on Mutual 

Administrative Assistance in Tax Matters), наявність «шкідливого податкового 

режиму» тощо. 

До прикладу, до «сірого» списку на підставі наявності «шкідливих 

податкових режимів» потрапили такі країни, як: Андора, Вірменія, Аруба, Беліз, 

Ботсвана, Кабо Верде, Острови Кука, Кюрасао, Фіджі, Гонконг, Йорданія, 

Мальдіви, Маврикій, Марокко, Сент-Вінсент і Гренадини, Сейшели, Тайвань, 

Таїланд, Туреччина, Уругвай і В’єтнам. Крім того, до нього були включені кілька 

                                                             
528 Panama Papers – умовна назва корупційного скандалу, пов’язаного із витоком 
конфіденційної інформації, якою володіла юридична фірма Mossack Fonseca, що 
спеціалізувалася на роботі з офшорами. Внаслідок оприлюднення понад 11 мільйонів 
документів було розкрито інформацію про активи та власність публічних осіб із багатьох країн 
світу, зокрема і з України. 
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європейських країн, зокрема Ліхтенштейн, Сан-Марино та Швейцарія. 

Вважається, що наведені «чорний» та «сірий» списки країн є першим 

офіційним переліком офшорних юрисдикцій, задіяних у найбільших корупційних 

схемах уникнення оподаткування, відмивання коштів і приховування кінцевих 

власників. Іншими словами, наведені юрисдикції офіційно вважаються 

офшорними. Проте якщо «чорний список» відносить країну до офшорних 

за багатьма підставами, то деякі країни потрапили до «сірого списку» лише через 

певні недопрацювання чи податкові практики, які суперечать стандартам BEPS. 

Отже, офшорними трастами вважаються міжнародні трасти, створені 

в юрисдикціях, які не відповідають міжнародним стандартам у сфері податкової 

політики та відкритості інформації в частині ведення бізнесу, а також офіційно 

включені до «чорного» або «сірого» списку офшорних країн. 

Офшорні трасти мають усі названі вище ознаки міжнародних трастів 

(у вузькому значенні), проте їх основною відмінністю є те, що вони створені 

в юрисдикціях, віднесених до офшорних. Іншими словами, усі офшорні трасти є 

міжнародними, проте не всі міжнародні трасти є офшорними. До прикладу, 

міжнародний траст, створений на Барбадосі чи на острові Сент-Люсія, 

вважатиметься офшорним, тоді як міжнародний траст на Кіпрі чи Мальті не буде 

відноситися до офшорних трастів, оскільки зазначені країни не включені 

до «чорного» або «сірого» списку офшорних юрисдикцій. 

У свою чергу, як офшорні, так і міжнародні трасти (у вузькому значенні) є 

багатоюрисдикційними трастами, оскільки у них наявний іноземний елемент 

і вони пов’язані з кількома правопорядками. Водночас не всі багатоюрисдикційні 

трасти будуть міжнародними, а тим паче офшорними. 

З викладеного можна дійти таких висновків: 

1. Багатоюрисдикційні трасти (міжнародні трасти у широкому значенні) – 

це трасти, у яких наявний іноземний елемент (учасники трасту є резидентами 

різних країн; майно, передане у траст, знаходиться за кордоном; юридичні 

факти, що є підставою для виникнення, зміни чи припинення трастових відносин, 



 

345 

 

мали місце за кордоном або для регулювання національного трасту було обране 

іноземне право). 

2. Міжнародний траст (у вузькому значенні) – це траст, створений 

відповідно до законодавства конкретної країни, у якому, як мінімум, один 

довірчий власник є резидентом цієї країни, тоді як установник та бенефіціар є 

резидентами іншої країни. 

3. Офшорний траст – це міжнародний траст, створений в юрисдикції, яка 

не відповідає міжнародним стандартам у сфері податкової політики та відкритості 

інформації в частині ведення бізнесу, а також офіційно включена до «чорного» або 

«сірого» списку офшорних країн. 

4. Як офшорні, так і міжнародні трасти є багатоюрисдикційними трастами, 

оскільки у них наявний іноземний елемент і вони пов’язані з кількома 

правопорядками. Офшорні трасти мають усі ознаки міжнародних трастів, проте їх 

основною відмінністю є те, що вони створені в юрисдикціях, віднесених 

до офшорних, тобто усі офшорні трасти є міжнародними, проте не всі міжнародні 

трасти є офшорними. 

 

3.6. ІНШІ ВИДИ ТРАСТІВ. ПРОБЛЕМИ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

Окрім названих вище існують також багато інших різновидів трастів, які 

мають певну специфіку та застосовуються в обмеженому переліку випадків. Деякі 

з них є настільки своєрідними, що іноді вченим навіть складно віднести їх 

до тієї чи іншої групи трастів у рамках традиційної класифікації. Тут 

ми зупинимося на деяких трастах, які не можна однозначно віднести до жодної 

з описаних вище груп. 

Захисні трасти. На думку А. Хадсона, «захисним трастом є траст, який 

перешкоджає дієздатному бенефіціару, наділеному абсолютним правом, отримати 

абсолютний титул на трастове майно, так що вважається, ніби бенефіціар не має 
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титулу у майні»529. Науковець зазначає, що конструкція захисного трасту 

використовується у трьох основних випадках: «по-перше, для того, щоб 

унеможливити отримання абсолютного титулу непідсудним бенефіціаром, який 

вважається недостатньо надійним. До прикладу, йдеться про наркотично залежну 

особу, яка не в змозі протистояти бажанню витратити весь трастовий фонд 

на задоволення своєї згубної звички. По-друге, щоб запобігти ситуації, коли 

установник вважається таким, що має титул на майно. У протилежному випадку 

він повинен буде віддати його кредиторам під час процедури банкрутства: тут 

траст має бути використаний для того, щоб створити уявлення, що трастове 

майно належить іншій особі. По-третє, щоб запобігти ситуації, коли установник 

вважається таким, що має абсолютний титул на майно для досягнення податкових 

або інших регуляторних цілей»530. 

Уперше захисні трасти були врегульовані в Англії у Законі про довірчих 

власників (1925) (Trustee Act)531, де зазначалося, що належні бенефіціару за правом 

справедливості права припиняються, а траст стає дискреційним (якщо він до того 

таким не був), коли стається будь-яка подія, внаслідок якої суми, які мали бути 

сплачені бенефіціару, більше не можуть бути ним отримані532. Як правило, 

внаслідок перетворення трасту на дискреційний траст його бенефіціарами стають, 

окрім первісного вигодонабувача, його дружина чи чоловік, нащадки або інші 

особи, визначені установником трасту. У захисному трасті бенефіціар більше 

не має права відчужувати належні йому права; у разі порушення зазначеної 

заборони доходи від відчуження переходять іншим бенефіціарам, як правило, 

іншому з подружжя або його дітям. 

Враховуючи викладене, Дж. Вотт дещо по-іншому характеризує цей вид 

трасту і зазначає, що «у захисному трасті установник передає первісному 

                                                             
529 Hudson A. Equity and Trusts: 7th ed. Routledge, 2013. Р. 166. 
530 Там само. Р. 166. 
531 Trustee Act 1925. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15–16/19 (дата звернення: 
11.02.2018). 
532 Цит. за Lupoi M. Trusts: A Comparative Study. Cambridge University Press, 2000. Р. 133. 
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бенефіціару прижиттєвий інтерес у трастовому майні, який припиняється у разі 

настання певних «обумовлених» подій (determining events). Стандартною 

«обумовленою подією» є укладення основним бенефіцаром будь-якої угоди, такої 

як «акт банкрутства», яка вимагатиме від довірчого власника сплачувати дохід від 

трасту довірчому власнику основного отримувача у банкрутстві або будь-якій 

іншій особі, окрім первісного бенефіціара. Коли настає обумовлена подія, 

захисний траст вимагає від довірчого власника утримувати трастове майно 

у дискреційному трасті та розподіляти прибутки на його розсуд між членами 

визначеного класу бенефіціарів»533. 

Вважається, що зазначений вид трастів складно структурувати та віднести 

до більшої групи трастів. 

Це пояснюється тим, що відповідно до англійського правила, викладеного 

у відомій справі Saunders v Vautier (1841), про яку вже неодноразово згадувалося, 

«бенефіціари, які є дієздатними та разом наділені абсолютним правом на майно, 

мають право використовувати належні їм майнові права, щоб подолати (overbear) 

або відмінити (defeat) намір заповідача або установника щодо майна у діючому 

трасті, повноважень або обмежень у заповіті чи документі про створення 

трасту»534. 

Через існування цього правила в Англії досить складно обмежити права 

бенефіціара на трастове майно, тому практика пішла іншим шляхом, доповнивши 

перелік бенефіціарів іншими особами, як правило, родичами первісного 

бенефіціара, які отримали право на отримання доходів від трастового майна або 

коштів від його відчуження. 

Оскільки захисні трасти можуть бути використані з метою ухилення від 

задоволення вимог кредиторів, вони мають низку обмежень в Англії. Зокрема, 

Дж. Вотт називає такі: а) умова щодо обмеження прижиттєвого інтересу повинна 

набути чинності до моменту банкрутства. У протилежному випадку вона буде 

                                                             
533 Watt G. Trusts and Equity. 4th ed. Oxford University Press, 2010. Р. 198. 
534 Див.: Hudson A. Equity and Trusts: 7th ed. Routledge, 2013. Р. 166. 
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визнана недійсною; б) обмеження інтересу під час банкрутства установника також 

вважатиметься недійсним та розглядатиметься як спроба порушення 

законодавства про неплатоспроможність; в) якщо інше не буде визначено 

у документі про створення трасту, вважатиметься, що захисний траст відповідає 

положенням Закону про довірчих власників 1925 р.535 

Трасти для марнотратників. На відміну від Англії, законодавству 

та судовій практиці США невідоме правило Saunders v Vautier, тому там виник 

дещо відмінний різновид трастів – трасти для марнотратників (spendthrift trusts). 

Це спеціальний різновид трастів, які створюються на користь осіб, які марно, 

бездумно та невміло витрачають гроші. Такого роду трасти мають запобіжник, 

який захищає майно трасту від кредиторів та безрозсудного витрачання самого 

бенефіціара, тобто він перешкоджає як добровільному, так і недобровільному 

відчуженню майна. У такому трасті прибуток від управління має сплачуватися 

довірчим власником навіть збанкрутілому бенефіціару, а кредитори все одно 

не матимуть права на трастове майно або на прибуток від управління ним. Слід 

зазначити, що законодавство деяких штатів все-таки дозволяє кредиторам 

отримати право на звернення стягнення на частину трастового майна навіть 

у таких трастах. При цьому, як зазначають дослідники, «в американських 

юрисдикціях, де існують законодавчі обмеження щодо імунітету інтересів 

бенефіціарів стосовно позовів кредиторів, позиція кредиторів суттєво краща, аніж 

становище англійських кредиторів стосовно бенефіціарів у захисних трастах»536. 

Вказаний вид трастів у США є досить популярним, проте протягом усього 

часу його існування серед науковців та практиків не припиняються дискусії щодо 

доцільності існування цих трастів, а також щодо відповідності їх публічному 

правопорядку. З одного боку, як зазначають одні, «якщо батьки… оберігаючи 

об’єкт своєї любові від бід життя, мінливостей фортуни, навіть від власного 

                                                             
535 Див.: Watt G. Trusts and Equity. 4th ed. Oxford University Press, 2010. Р. 199. 
536 Moffat G. Trusts Law: Text and Materials (Law in Context). 4th ed. Cambridge University Press, 
2005. Р. 276. 
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марнотратства або неспроможності захистити себе,… бажають використати своє 

власне майно, але не зможуть це зробити – це сприймається нелегко». 

Водночас існує і протилежна точка зору, що такого роду трасти суперечать 

фундаментальним принципам загального права, оскільки це суперечить 

публічному правопорядку, що «особа володіє майном, щоб жити, а не щоб 

сплачувати борги». Більше того, продовжують противники трастів проти 

марнославства, «це не функція закону захищати дурних та розбещених від 

наслідків своєї власної дурості та розбещеності… [Фундаментальний принцип] – 

це доктрина розсудливості, яка має вибудовувати людську расу на засадах 

моральності та мудрої філософії»537. 

Ще у середині минулого століття дослідник цього виду трастів Е. Грісволд 

(E. Griswold) зазначав, що «існують ситуації, коли, правду кажучи, трасти проти 

марнотратства виконують корисну функцію. Тоді, коли вони створені, щоб 

управляти майном на користь вдів або людей, які дійсно не мають можливості 

управляти власними справами, існує небагато причин, щоб сперечатися проти їх 

існування в частині приватної власності. Проблема полягає не стільки в самому 

існуванні трастів проти марнотратства, скільки в їх необмеженій кількості. 

Аргументи за та проти таких трастів значною мірою мають бути врегульовані 

законодавством, яке повинно прямо визначити невелику фіксовану кількість 

випадків, коли кредитори мають право отримати весь прибуток з надлишку певної 

суми»538. 

Незважаючи на дискусію, такі трасти існують. Їх особливістю є наявність 

так званої умови проти марнотратства («spendthrift clause» або «disabling 

restraint»), яка робить доходи від трасту невідчужуваними. Без такого 

застереження бенефіціар, на користь якого передані гроші у траст, може 

на підставі документа про створення трасту позичати гроші у банку або 

                                                             
537 Там само. Р. 276–277. 
538 Griswold E. N. Spendthrift trusts: under the New York statutes and elsewhere, including insurance 
proceeds. M. Bender & Co, 1947. Р. 639. 
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передавати права на кошти банку в якості забезпечення позики539. Якщо ж така 

умова наявна, то це вже неможливо. 

Загалом умова проти марнотратства означає, що бенефіціар не має права 

продати свій інтерес, отримавши одноразовий платіж, а довірчий власник, 

незважаючи на продаж, все одно сплачуватиме прибуток бенефіціару. За рахунок 

майна трасту кредитори не можуть задовольнити свої вимоги, а застава такого 

майна не буде визнана судом. Як зазначає А. Дж. Хірш (A. J. Hirsh), «трасти проти 

марнотратства відрізняються від звичайних трастів тим, що приносять прибутки, 

інтерес у яких може бути проданий за бажанням або використаний на будь-які 

інші потреби… Коротко кажучи, трасти проти марнотратства є стабільним 

джерелом пасивного доходу, що дає довгострокову підтримку бенефіціару»540. 

Отже, захисні трасти в Англії та трасти проти марнотратників у США мають 

однакові цілі – запобігти бездумній чи неефективній витраті коштів та обмежити 

доступ кредиторів бенефіціара до трастового майна у випадку банкрутства 

останнього. Водночас дані види трасту є різними за своєю природою. У першому 

з них ціль досягається шляхом обмеження абсолютного інтересу бенефіціара через 

уведення третіх осіб та надання дискреційних повноважень довірчим власникам. 

При цьому права кредиторів у процедурі банкрутства формально не порушуються, 

хоча на практиці суттєво обмежуються. У США, навпаки, трасти про 

марнотратників просто унеможливлюють використання трастового майна або 

доходів від його управління на інші цілі, зокрема, і на погашення вимог кредиторів. 

Сліпі трасти. У нашому дослідженні ми не могли оминути славнозвісні 

сліпі трасти (blind trusts), які стали широко відомими навіть серед пересічних 

громадян у зв’язку із низкою корупційних скандалів, учасниками яких стали 

відомі політики, зокрема і з України. 

Як зазначає Ф. Х. Петтіт, «сліпий траст виникає, коли установник передає 

                                                             
539 Brown G., Myers S. Administration of Wills, Trusts, and Estates. 4th ed. Delmar Cengage 
Learning, 2012. Р. 242. 
540 Hirsch A. J. Spendthrift Trusts and Public Policy: Economic and Cognitive Perspectives. 
Washington University Law Review. 1995. Vol. 73, Iss. 1. Р. 2. 
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майно довірчому власнику, переважно у результативний траст, на свою користь, 

надаючи довірчому власнику усі повноваження з розпорядження трастовим 

майном без звернення до нього, а також обмежуючи право установника 

на отримання інформації про трастове майно та про розпорядження ним довірчим 

власником. Сліпий траст може створюватися, наприклад, політиками, для того, 

щоб унеможливити атаки на них через конфлікт інтересів»541. Цей вид трасту 

відомий у деяких країнах загального права, зокрема в США та Канаді, 

законодавство яких ми пропонуємо проаналізувати детальніше. 

У США сліпий траст відомий під назвою «кваліфікованого сліпого трасту» 

(qualified blind trust) та регулюється Законом про етику в уряді (1978) (Ethics in 

Government Act)542. 

Відповідно до цього Закону «кваліфікований сліпий траст» включає траст, 

у якому підзвітна особа, її чоловік чи дружина або будь-які неповнолітні чи 

залежні діти (далі – зацікавлені особи) мають бенефіціарний інтерес у майні або 

прибутку, який відповідає таким вимогам: 

1. Довірчий власник трасту або будь-який інший суб’єкт господарювання, 

який виконує довірчі обов’язки та який визначений документом про створення 

трасту, є фінансовою організацією, адвокатом або сертифікованим публічним 

бухгалтером, брокером або інвестиційним радником (а також будь-який працівник 

довірчого власника або суб’єкта господарювання): 

- має бути схвалений контролюючим офісом з питань етики; 

- є незалежним і не асоціюється із будь-якою зацікавленою особою 

таким чином, що довірчий власник або інша особа не може контролюватися або 

піддаватися впливу з боку зацікавленої особи стосовно управління трастовим 

майном; 

- не є працівником або афілійованою особою зацікавленої особи, не є 

                                                             
541 Pettit P. H. Equity and the Law of Trusts. 11th ed. Oxford University Press, 2009. Р. 17. 
542 Ethics in Government Act, 1978 [As Amended Through P. L. 112–105, Enacted April 4, 2012] 
URL: https://legcounsel.house.gov/Comps/Ethics%20In%20Government%20Act%20Of%201978.pdf 
(дата звернення: 12.02.2018). 
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партнером або [особою, залученою] до спільної діяльності або інше інвестування 

з будь-якою зацікавленою собою; 

- не є родичем будь-якої зацікавленої особи. 

2. Будь-яке майно, передане у траст будь-якою зацікавленою особою, вільне 

від обмежень щодо його передачі або продажу, окрім випадку, коли такі 

обмеження прямо схвалені контролюючим офісом з питань етики, перед яким 

звітує особа. 

3. Документ про створення трасту має бути схвалений контролюючим 

офісом з питань етики та передбачати, що: 

- довірчий власник, виконуючи свої повноваження з управління 

та контролю за трастовим майном на власний розсуд, не має консультуватися 

з будь-якою зацікавленою особою або повідомляти її; 

- траст не повинен містити будь-яке майно, володіння яким заборонено 

для зацікавленої особи будь-яким законом або правилами; 

- довірчий власник повинен лише повідомити підзвітну особу 

та контролюючий офіс з питань етики, коли конкретне майно, передане у траст 

будь-якою зацікавленою особою, було відчужене або його вартість становить 

менше 1000 доларів США; 

- будь-яка зацікавлена особа не отримуватиме звіт про трастове майно 

та прибуток із трасту, окрім звіту наприкінці кожного календарного кварталу 

щодо загальної грошової вартості інтересу зацікавленої особи у трасті або чистого 

доходу чи збитків трасту, або звітів, необхідних для подання зацікавленою особою 

індивідуальних податкових декларацій, або інформації, яка вимагається законом, 

проте такі звіти не повинні ідентифікувати жодне майно; 

- окрім спілкування виключно у формі вимоги щодо розподілу грошей або 

іншого неконкретизованого майна у трасті, не повинно бути прямого або 

непрямого спілкування між довірчим власником та зацікавленими особами 

стосовно трасту, за винятком визначених законом випадків, серед яких особливе 

місце належить випадку, коли у письмовій формі надаються вказівки довірчому 
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власнику продати усе майно, що від початку було передане у траст зацікавленою 

особою, щодо якого існує конфлікт інтересів; 

- зацікавлені особи не повинні робити спроби отримати інформацію щодо 

майна у трасті. 

У США публічні особи зобов’язані щороку оприлюднювати перелік 

активів, що перебувають у трасті на їх користь, у спеціальних звітах. Після 

передачі майна у сліпий траст особа не повинна зазначати це майно у звіті, 

оскільки їй до кінця не відомий якісний та кількісний перелік майна, більше того, 

таке майно не вважатиметься «фінансовим інтересом» особи. Це положення 

вступає в дію лише у тому випадку, якщо довірчий власник офіційно повідомить 

установника, що він відчужив частину трастового майна (або що загальна вартість 

майна становить менше 1000 доларів США), оскільки до цього установник, звісно, 

знає, яке майно він передав у траст, а відповідно, він зобов’язаний зазначати про 

це у звіті543. 

Дещо відмінний перелік характерних ознак сліпого трасту  міститься у 

Канадському Законі про конфлікт інтересів (2006) (Conflict of Interest Act)544. 

Згідно із цим Законом сліпий траст серед іншого передбачає, що: 

- підзвітний державний службовець (тобто установник, який є 

бенефіціаром сліпого трасту) не повинен мати права управління або контролю над 

трастовим майном; 

- довірчий власник не повинен шукати або отримувати будь-які вказівки 

або поради від підзвітного державного службовця стосовно управління майном; 

- умови трасту повинні діяти до тих пір, поки підзвітний державний 

службовець обіймає посаду або до того моменту, поки все трастове майно 

не вичерпається; після закінчення дії трасту довірчий власник повинен передати 

трастове майно підзвітному державному службовцю; 

                                                             
543 Див.: Maskell J. Financial Assets and Conflict of Interest Regulation in the Executive Branch. 
Congressional Research Service. 2014. Р. 15. 
544 Canada Conflict of Interest Act, 2006. Justice Laws Website. URL: http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-36.65/FullText.html (дата звернення: 12.02.2018). 
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- довірчий власник не повинен надавати інформацію про траст, 

включаючи його склад, підзвітному державному службовцю, окрім інформації, що 

вимагається законом для заповнення підзвітним державним службовцем, 

та періодичних звітів щодо загальної вартості трасту; 

- підзвітний державний службовець може отримувати будь-який прибуток 

з трасту, а також додавати або вилучати майно з трасту; 

- довірчий власник повинен бути на відстані витягнутої руки (arm’s 

length545) або публічним довірчим власником, або публічною компанією, 

включаючи траст-компанію або інвестиційну компанію, яка відома 

як кваліфікований виконавець обов’язків довірчого власника, або особою, яка 

може виконувати обов’язки довірчого управління у межах своєї звичайної роботи. 

Таким чином, вказані вище положення законів США та Канади (незважаючи 

на незначні відмінності) дають чітке розуміння основних ознак сліпого трасту 

і точно визначають його суть. З них можна установити, що основною ознакою 

сліпого трасту є те, що установник, який, як правило, є також і бенефіціаром 

(а також пов’язані з ним особи), не має права втручатися в процес управління 

трастом та отримувати інформацію про майно, передане у траст. Це є дуже 

важливим обмеженням, оскільки за таких обставин установник не має точної 

інформації щодо активів, які на даний момент перебувають у трасті. Іншими 

словами, установник повністю втрачає контроль над трастовим майном. 

Пропонуємо розглянути найбільш поширені випадки застосування 

сліпих трастів: 

1. З метою уникнення конфлікту інтересів публічними особами – 

політиками, державними службовцями, журналістами, релігійними лідерами тощо. 

Як зазначає Дж. Маскелл (J. Maskell), «до тих пір, поки чиновнику не відомий 

перелік конкретного майна у трасті, це майно та фінансовий інтерес [у ньому] 

не зможе впливати на офіційні рішення та урядові обов’язки щодо офіційного 

                                                             
545 Arm’s length – принцип витягнутої руки, тобто принцип незацікавленості, незалежності 
один від одного та рівноправ’я сторін в угоді. 
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звітування; таким чином можна уникнути проблем з потенційним конфліктом 

інтересів»546. Наведемо приклад. Припустімо, до моменту вступу на посаду особа 

володіла акціями у кількох різних компаніях, що працюють у різних галузях 

економіки. Після передачі акцій усіх компаній у сліпий траст установник утрачає 

контроль над ними і не отримує інформацію щодо їхньої подальшої долі. Якщо 

довірчий власник продасть усі або частину акцій однієї чи кількох компаній, 

установник про це навіть не дізнається. З цього випливає, що особа, яка, 

наприклад, обіймає високу посаду на державній службі, не зможе створювати 

тих чи інших преференцій у процесі державного інвестування у приватний сектор 

або при ухваленні тих чи інших нормативних актів, які можуть будь-яким чином 

вплинути на його активи. 

2. Коли особа виграє значну суму грошей в лотерею або отримує приз. Дуже 

часто переможцями виявляються люди, які ніколи не мали значних коштів, 

а відтак вони не вміють ними вдало розпоряджатися, що часто призводить 

до того, що вони стають жертвами шахраїв чи власних родичів. Отже, щоб 

убезпечити переможця від недобросовісних дій третіх осіб, а також від його 

нерозумного та невмілого управління коштами, яке може призвести до швидкої 

втрати грошей, кошти передаються у сліпий траст547. 

3. У корпоративному управлінні, зокрема, з метою уникнення випадків 

незаконної інсайдерської торгівлі акціями (illegal insider trading) з боку членів 

правління компанії. Член правління може передати у сліпий траст акції компанії, 

якими він володіє, а також надати довірчому власнику інформацію щодо того, 

коли і за якою ціною продаються акції. За таких обставин можна обійти 

обмеження щодо можливості продажу акцій власником інсайдерської інформації, 

оскільки після передачі акцій у сліпий траст член правління уже 

                                                             
546 Maskell J. Financial Assets and Conflict of Interest Regulation in the Executive Branch. 
Congressional Research Service. 2014. Р. 15. 
547 Див., напр.: Hirby J. What is a blind trust and how does it work for lottery winners? The Law 
Dictionary. Featuring Black’s Law Dictionary? Free Online Legal Dictionary: 2nd ed. URL: 
https://thelawdictionary.org/article/what-is-a-blind-trust-and-how-does-it-work-for-lottery-winners/ 
(дата звернення: 12.02.2018). 
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не розпоряджається ними. Це, зрештою, дозволяє підвищити прибутки 

останнього548. 

4. У благодійництві. Історично ідея сліпого трасту виникла не через потреби 

політиків, а з метою передачі коштів на благодійні цілі, зокрема, Червоному 

Хресту. Більше того, інша назва сліпих трастів звучить як «трасти Червоного 

Хреста» (Red Cross trusts)549. 

5. Для досягнення інших цілей, іноді не зовсім прозорих і законних. Зокрема, 

у Великій Британії у 1992–1997 рр. члени Лейбористської партії отримували 

фінансування на загальних виборах від багатих осіб через сліпі трасти. Пізніше 

зазначені особи отримали членство у Палаті лордів й довічне перство. Після 

встановлення цього факту використання сліпих трастів у передвиборчій діяльності 

було заборонено на підставі Закону про політичні партії, вибори та референдуми 

(2000) (Political Parties, Elections and Referendums Act)550. 

Отже, як вбачається з викладеного вище, сліпий траст у переважній 

більшості випадків використовувався не з метою обходу закону або якоїсь 

незаконної діяльності, а перш за все щоб унеможливити виникнення конфлікту 

інтересів у публічних осіб під час виконання ними своїх обов’язків і щоб 

забезпечити ефективне управління майном у тих випадках, коли з тих чи інших 

причин для власника майна вигідно максимально абстрагуватися від майна 

та повністю передати контроль над ним довірчому власнику. 

Таким чином, на нашу думку, сліпий траст – це різновид прямо 

вираженого прижиттєвого трасту, у якому установник, який зазвичай є 

і бенефіціаром, передаючи майно у траст, повністю втрачає: а) контроль над 

трастовим майном; б) можливість прямого чи опосередкованого впливу 

                                                             
548 Див.: Fontinelle A. How to Establish a Blind Trust. Investopedia: Dictionary URL: 
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/070615/how-establish-blind-trust.asp (дата 
звернення: 12.02.2018). 
549 Principles of Trust and Company Law. Sample questions and answers. Certificate in Offshore 
Finance and Administration. ICSA. 2012. Р. 5. 
550 Blind trust. Wikipedia, the free encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_trust 
(дата звернення: 11.02.2018). 
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на процес управління та розпорядження ним; в) право на отримання будь-якої 

інформації про кількісний та якісний перелік трастового майна окрім його 

загальної вартості. 

На нашу думку, ідея, закладена у конструкції сліпого трасту, не лише має 

право на існування, але й може бути успішно використана в Україні у сфері 

боротьби з корупцією. Так, Законом України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 р. № 1700-VII551 передбачено обов’язок осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, запобігати 

виникненню конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю у них підприємств чи 

корпоративних прав. Зокрема, відповідно до ст. 36 Закону особи, зазначені у п. 1, 

пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов’язані протягом 30 днів після призначення 

(обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства 

та корпоративні права у порядку, встановленому законом. 

Згідно з ч. 3 ст. 36 Закону про запобігання корупції, передача вказаним вище 

особам належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів: 

1. Укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької 

діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими 

інструментами). 

2. Укладення договору про управління цінними паперами, іншими 

фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для 

інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними 

паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами. 

3. Укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного 

фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією 

з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами. 

                                                             
551 Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 №  1700-VII. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/1700–18 (дата звернення: 12.02.2018). 
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На нашу думку, договір про передачу в управління підприємств 

і корпоративних прав, належних посадовцю або чиновнику, має передбачати 

максимально повний перелік повноважень управителя стосовно майна 

аж до можливості його відчуження без згоди установника. Крім того, має бути 

обов’язково передбачено повну та безумовну заборону для установника 

втручатися у процес управління, давати вказівки управителю, а також, що 

важливо, отримувати деталізовану інформацію про кількісний та якісний склад 

майна, що перебуває в управлінні. 

У зв’язку із наведеним ми пропонуємо внести зміни до таких законодавчих 

актів України: 

1. У Цивільному кодексі України552: 

Статтю 1032 після частини шостої доповнити новою частиною такого 

змісту: «7. Якщо власником майна є особа, уповноважена на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування або інша особа, на яку поширюється 

законодавство про запобігання корупції, майно переходить управителю у довірчу 

власність. На час дії договору управління майном установник не має права 

втручатися у процес управління майном, у тому числі давати вказівки 

управителю, а також отримувати від управителя будь-яку інформацію про 

перелік майна, що перебуває в управлінні.». У зв’язку з цим частину сьому вважати 

частиною восьмою. 

Частину п’яту статті 1033 викласти у такій редакції: «5. Управитель, якщо 

це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, 

яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону 

та договору управління майном. У випадках, встановлених законом, довірчий 

власник зобов’язаний лише періодично інформувати установника управління про 

загальну вартість майна без конкретизації переліку майна, що перебуває у нього 

в управлінні.». 

                                                             
552 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №  435-IV URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435–15 (дата звернення: 23.03.2018). 
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Статтю 1036 доповнити частиною третьою такого змісту: «3. Якщо 

власником майна є особа, уповноважена на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування або інша особа, на яку поширюється законодавство 

про запобігання корупції, строк договору управління майном не може бути 

меншим за строк перебування особи на відповідній посаді. У разі якщо особа 

призначена (обрана) на посаду безстроково, строк договору управління 

вважається укладеним на строк перебування особи на відповідній посаді.». 

Частину першу статті 1037 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У випадках, встановлених законом, управитель може відчужувати майно, 

передане в управління, укладати щодо нього договір застави без згоди 

установника управління.». 

2. У статті 36 Закону України «Про запобігання корупції»: 

Частину першу викласти у такій редакції: «1. Особи, зазначені у пункті 1, 

підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані 

протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати за договором 

управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права 

у порядку, встановленому законом. Договір управління майном засвідчує 

виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління 

майно. Управитель може відчужувати майно, передане в управління, укладати 

щодо нього договір застави без згоди установника управління.». 

Доповнити частиною шостою такого змісту: «6. Договір управління майном 

повинен передбачати, що на час його дії установник не має права втручатися 

у процес управління майном, у тому числі давати вказівки управителю, а також 

отримувати від управителя будь-яку інформацію про перелік майна, що перебуває 

в управлінні.». 

На нашу думку, внесення відповідних змін до чинного законодавства 

України можуть унеможливити або мінімізувати неправомірний вплив осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

а також інших осіб, визначених у ст. 3 Закону України «Про запобігання 
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корупції», на належні їм корпоративні права (зокрема, шляхом надання певних 

преференцій, участі у тендерах належних йому компаній, фінансування певної 

сфери бізнесу тощо). 

Quistclose траст (Quistclose trust) є ще одним досить екзотичним видом 

трасту, про який практично не згадується у вітчизняній літературі. Він 

використовується у відносинах позики. Так, позикодавець може убезпечити себе 

від неплатоспроможності або зловживань позичальника шляхом включення 

до тексту договору позики застереження, яке передбачає, що гроші, що 

позичаються, мають бути використані позичальником лише на прямо передбачені 

цілі. У разі банкрутства боржника або використання ним грошей не за цільовим 

призначенням на підставі зазначеного застереження виникає Quistclose траст 

на користь позикодавця. 

Назва трасту походить від справи Barclays Bank Ltd v Quistclose Investments 

Ltd (1970). У цій справі під час щорічних зборів акціонерів 02 липня 1964 р. Rolls 

Razor Ltd, хоча і з певними фінансовими труднощами, але оголосив про виплату 

дивідендів за своїми акціями 24 липня. Quistclose погодився позичити Rolls Razor 

Ltd 209 719 фунтів виключно з метою виплати дивідендів. Позикові гроші були 

перераховані на окремий рахунок Barclays Bank, з якого Rolls Razor Ltd зняв кошти 

зі значним перевищенням суми. Банк був упевнений, що з цього приводу існувала 

відповідна домовленість із Quistclose. До моменту виплати дивідендів Rolls Razor 

Ltd розпочало процедуру добровільної ліквідації. Банк подав позов про стягнення 

грошей, які він вважав бенефіціарною власністю Rolls Razor Ltd, в рахунок 

погашення овердрафту. 

Палата лордів одноголосно вирішила, що гроші були отримані Rolls Razor 

Ltd у траст для виплати дивідендів на користь осіб, яким вони мали бути 

виплачені. Проте перший траст провалився, тому гроші перейшли у другий траст 

на користь Quistclose. Оскільки Банк був про це повідомлений, позов було 

відхилено. Іншими словами, Банку було відмовлено у списанні коштів з рахунку 

Rolls Razor Ltd, оскільки суд вирішив, що ці кошти не належать останньому, 
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а знаходяться у трасті на користь Quistclose. 

При цьому суддя лорд Уілберфорс (Wilberforce) підкреслив, що «… немає 

сумнівів, що позика була надана Rolls Razor Ltd для виплати дивідендів, а не на 

іншу ціль… Взаємний намір сторін та Rolls Razor Ltd, а також суть домовленості 

свідчили, що сума перевищення не стала частиною майна Rolls Razor Ltd, проте 

мала бути використана виключно для виплати конкретним кредиторам, які мали 

право на отримання дивідендів. Необхідний висновок з цього полягає у тому, 

що… якщо виплата дивідендів неможлива з будь-яких причин, гроші мають бути 

повернуті сторонам. Домовленості такого типу, де плата кредиторам особи 

здійснюється третьою особою, породжують відносини фідуціарного характеру – 

трасту на користь кредиторів, як у першому трасті, або, якщо первісний траст 

провалюється, на користь третьої особи»553. 

Отже, за своєю суттю Quistclose траст має на меті забезпечити захист осіб, 

які позичили гроші, від неплатоспроможності позичальника. Якщо позикодавець 

включає до договору позики умову про цільове використання коштів, то у разі 

використання цих коштів на будь-які інші цілі вважається, що виникає зазначений 

вид трасту. Якщо ж стосовно позичальника порушується справа про банкрутство, 

то позикодавець має право на грошові кошти, що перебувають в Quistclose трасті, 

а тому ці кошти не можуть бути використані, наприклад, на погашення вимог 

інших кредиторів позичальника. 

Ми не даремно так детально зупинилися на вказаній справі. Саме вона 

поклала початок тривалій дискусії щодо віднесення Quistclose трасту до певного 

виду трастів. Слід зазначити, що у названій вище справі суд не визначив вид 

трасту, що виник. Частина дослідників схиляється до думки, що Quistclose траст 

відноситься до результативних трастів, інші вважають, що це є прямо виражений 

траст, а дехто зазначає, що це конструктивний траст або повністю інший різновид 

трасту. Крім того, постає наступне запитання – коли виникає цей траст: з моменту 

                                                             
553 Moffat G. Trusts Law: Text and Materials (Law in Context). 4th ed. Cambridge University Press, 
2005. Р. 772. 
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початку процедури визнання неплатоспроможності позикодавця чи до цього 

моменту, чи у момент встановлення факту неплатоспроможності, коли вже може 

бути занадто пізно захистити права позикодавця, оскільки передані кошти 

увійдуть у боргову масу? 

А. Хадсон, досліджуючи правову природу Quistclose трасту, аналізує різні 

точки зору. Коротко розглянемо їх554. 

1. Більшість науковців і практиків відносить Quistclose траст 

до результативних трастів. 

Зокрема, у справі Twinsectra v Yardley (2002) зазначається, що «Quistclose 

траст створює результативний траст, який визначає, що позичальник має інтерес 

у позичених грошах за правом справедливості… Позикодавець отримує інтерес 

за правом справедливості під час передачі коштів, а власне результативний траст 

виникає у момент визнання неплатоспроможності позичальника»555. 

Зазначений вид трасту базується на принципі, на якому виникають 

результативні трасти, – повернути майно первісному власнику. 

2. В Австралії судова практика по-іншому вирішує зазначене питання, 

відносячи Quistclose траст до прямо виражених трастів, які виникають стосовно 

переданих у позику коштів у момент укладення договору. При цьому інтерес 

за правом справедливості виникає також у момент набуття чинності договору. 

Логіка прихильників зазначеного підходу полягає у тому, що наявність 

у договорі позики умови щодо цільового використання коштів означає, що 

позикодавець не мав наміру передати інтерес на кошти повністю. Навпаки, така 

умова перешкоджає позичальнику у використанні коштів на будь-яку іншу ціль, 

окрім прямо передбаченої у договорі. Тому такий контракт свідчить про 

виникнення у позичальника прямо вираженого трасту стосовно позикових коштів 

на користь позикодавця до моменту використання коштів на цілі, визначені 

договором. Залежно від формулювань у договорі позики позичальник може діяти 

                                                             
554 Див.: Hudson A. Principles of Equity and Trusts. Routledge, 2016. Р. 474–477. 
555 Там само. Р. 470. 
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у якості довірчого власника, що має право використовувати кошти на досягнення 

визначеної цілі, або позичальник може виступати у якості другого бенефіціара, 

який має право вимагати передачі коштів на цілі, визначені у договорі. У разі 

використання коштів не за цільовим призначенням боржник вважатиметься 

таким, що припустився порушення трасту, а тому гроші перебуватимуть у трасті 

на користь позикодавця. Зокрема, такий висновок було закладено в основу 

рішення у справі Re Australian Elizabethan Theatre Trust (1991)556. 

3. Існує також думка, що Quistclose траст є конструктивним трастом, якщо 

виходити з принципу неприпустимості отримання прав на гроші, які були 

використані не за цільовим призначенням. 

Наведена точка зору висвітлена у справі Carreras Rothmans Ltd v Freeman 

Mathews Treasure Ltd (1985), у якій суддя зазначив: «право справедливості апелює 

до совісті особи, яка отримала від іншої особи майно лише на досягнення певних 

цілей, а не для власних цілей, тому їй не дозволено ставитися до майна як до свого 

власного та використовувати його на інші цілі, окрім визначених»557. Як 

зазначають дослідники, звернення до категорії «совісті» притаманне для доктрини 

конструктивних трастів, проте значним недоліком такого підходу є те, що інтерес 

на кошти за правом справедливості виникає до моменту нецільового використання 

коштів позичальником, тоді як конструктивний траст може виникнути лише після 

того, як особа вчинила «не по совісті». 

На нашу думку, Quistclose траст є різновидом конструктивного трасту, 

який виникає у позичальника (який діє у якості довірчого власника) на користь 

позикодавця (бенефіціара) внаслідок порушення умови договору позики в частині 

використання коштів лише на конкретні цілі. До моменту порушення відносини 

між позикодавцем і позичальником нічим не відрізняються від звичайних відносин 

позики. Іншими словами, якщо кошти будуть використані за цільовим 

призначенням, то у позичальника залишиться лише обов’язок щодо їх повернення 

                                                             
556 Там само. Р. 476. 
557 Там само. Р. 476. 
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у строки та на умовах, визначених договором позики, відповідно, відносини 

трасту не виникнуть. 

Totten трасти (totten trusts) відомі під такими назвами, як «гіпотетичні» 

(tentative trusts), або «трасти з метою виплати на випадок смерті» (payable on death 

trusts), або «заповіти для бідних» (poor man’s will). 

Назва Totten трасту походить від назви справи Re Totten (1904), яка 

розглядалася Апеляційним судом Нью-Йорка. Відповідно до обставин цієї справи 

не були дотримані формальні вимоги, необхідні як для створення спадкового 

трасту, так і для належного оформлення заповіту. Водночас суд зазначив, що така 

ситуація виникає досить часто і стосується невеликих сум грошей, які 

залишаються особами, що не мають можливості створити легальний механізм 

належної передачі майна. 

З цих причин цей вид трасту дістав також назву «заповіт для бідних». 

Зрештою, суд визнав законним такий механізм передачі коштів558. 

Ще однією показовою справою, яка ілюструє особливості Totten трасту, є 

справа Re of Adams (1893), у якій Берта Мае Адамс поклала власні гроші на депозит 

на своє ім’я в Трой Сейвінг Банк «як довірчий власник для Евелін Ліндквіст», 

її доньки. Адамс померла, не змінивши договір про банківський рахунок. Після 

її смерті постало питання про те, кому належать кошти – чи відносяться вони 

до майна померлої чи ні. Суд вирішив, що не відносяться, оскільки вклад чиїхось 

грошей на його ім’я як довірчого власника на користь іншої [особи] є лише 

«гіпотетичним трастом», який, як і заповіт, є відкличним лише до смерті вкладника. 

Якщо вкладник помирає раніше бенефіціара, існує презумпція, що виникає 

справжній траст – Totten траст. Отже, було вирішено, що гроші, що перебували 

на банківському рахунку, не відносилися до майна Адамс, оскільки права на них 

отримала Евелін Ліндквіст559. 

                                                             
558 Totten trust. Wikipedia, the free encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Totten_trust 
(дата звернення: 11.02.2018). 
559 Brown G., Myers S. Administration of Wills, Trusts, and Estates. 4th ed. Delmar Cengage 
Learning, 2012. Р. 241. 
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Отже, історично Totten траст означав специфічний вид трасту, який виникав 

у тому випадку, коли одна особа відкривала банківський рахунок на своє ім’я, але 

«довіряючи» його іншій особі без оформлення будь-якого іншого документа про 

створення трасту. 

Нині під цим поняттям розуміється ощадний банківський рахунок на ім’я 

вкладника, який діє у якості довірчого власника, на користь іншої особи. 

Вкладник може вільно користуватися коштами з цього рахунку протягом свого 

життя, знімаючи їх з рахунку або вкладаючи нові кошти. Так само він може 

у будь-який момент припинити Totten траст, просто закривши рахунок у банку. 

Слід також підкреслити, що кошти, що перебувають на рахунку, можуть бути 

об’єктом стягнення з боку кредиторів вкладника, оскільки саме він вважається їх 

власником. Після смерті вкладника гроші переходять до бенефіціара. Проте якщо 

бенефіціар помирає раніше вкладника, траст припиняється, тому кошти 

залишаються у вкладника, а не відносяться до спадкової маси померлого 

бенефіціара. 

Totten трасти досить поширені у США, де вони визнаються дійсними 

у більшості штатів. Там вони вважаються різновидом трасту, у якому одна сторона 

вкладає гроші на банківський рахунок для того, щоб у випадку її смерті гроші 

на рахунку перейшли до конкретного бенефіціара. 

Як зазначають окремі дослідники, «Totten трасти не є справжніми трастами 

через відсутність нормального довірчого власника та бенефіціара. При цьому 

установник має повний контроль над майном. Довірчий власник – це лише назва, 

оскільки фонд у Totten трасті є об’єктом для звернення стягнення кредиторів 

особи, яка створила Totten траст»560. 

Враховуючи значну специфіку Totten трастів, наведена думка є досить 

логічною і має право на існування. Проте ми все-таки схиляємося до того, що 

Totten траст є специфічним видом спадкового трасту, який потенційно може 

виникнути у тому випадку, коли вкладник помре раніше за бенефіціара. 

                                                             
560 Там само. Р. 241. 
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Особливістю його є те, що документом, на підставі якого виникає траст, буде 

не заповіт, а договір про відкриття рахунку у банку, а безпосередньою підставою 

для цього – факт смерті вкладника. Як і всі інші спадкові трасти, Totten траст може 

бути у будь-який момент відкликаний вкладником, проте, на відміну від інших 

спадкових трастів, цей траст може не виникнути, якщо бенефіціар помре раніше 

від вкладника. 

Отже, Totten траст – це різновид спадкового трасту, який виникає 

на підставі договору про відкриття ощадного рахунку в банку у момент смерті 

вкладника та передбачає передачу коштів з цього рахунку наперед визначеному 

бенефіціару. 

Враховуючи викладене, можна дійти таких висновків: 

1. На сьогодні існує багато трастів, особливості яких не дають змоги 

класифікувати та однозначно віднести їх до того чи іншого виду трастів. Будь-яка 

спроба віднести їх до більшої групи трастів обов’язково стикатиметься із певними 

труднощами та буде дискусійною. 

2. Захисні трасти в Англії і трасти проти марнотратників у США мають 

однакові цілі – запобігти бездумній чи неефективній витраті коштів та обмежити 

доступ кредиторів бенефіціара до трастового майна у випадку банкрутства 

останнього. Водночас ці різновиди трасту різні за своєю природою. У захисних 

трастах ціль досягається шляхом обмеження абсолютного інтересу бенефіціара 

через уведення третіх осіб та надання дискреційних повноважень довірчим 

власникам. У США трасти проти марнотратників унеможливлюють використання 

трастового майна або доходів від його управління на інші цілі, зокрема, 

і на погашення вимог кредиторів. 

3. Сліпий траст – це різновид прямо вираженого прижиттєвого трасту, 

у якому установник, який зазвичай є і бенефіціаром, передаючи майно у траст, 

повністю втрачає: а) контроль над трастовим майном; б) можливість прямого чи 

опосередкованого впливу на процес управління та розпорядження ним; в) право 

на отримання будь-якої інформації про кількісний та якісний перелік трастового 
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майна, окрім його загальної вартості. 

4. Сліпий траст – дієвий механізм унеможливлення або мінімізації 

неправомірного впливу осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, на належні їм корпоративні права (зокрема, шляхом 

надання певних преференцій, участі у тендерах належних йому компаній, 

фінансування певної сфери бізнесу тощо). 

5. Запропоновано внести зміни до Цивільного кодексу України та Закону 

України «Про запобігання корупції» і встановити, що договір про передачу 

в управління підприємств і корпоративних прав, належних посадовцю або 

чиновнику, має передбачати максимально повний перелік повноважень 

управителя стосовно майна аж до можливості його відчуження без згоди 

установника. Крім того, має бути обов’язково передбачена повна і безумовна 

заборона для установника втручатися у процес управління, давати вказівки 

управителю та отримувати інформацію про майно, що перебуває в управлінні. 

6. Quistclose траст є різновидом конструктивного трасту, який виникає 

у позичальника (що діє у якості довірчого власника) на користь позикодавця 

(бенефіціара) внаслідок порушення умови договору позики в частині 

використання коштів лише на конкретні цілі. 

7. Totten траст – різновид спадкового трасту, який виникає на підставі 

договору про відкриття ощадного рахунку в банку у момент смерті вкладника 

та передбачає передачу коштів із цього рахунку наперед визначеному бенефіціару. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 

 

1. Прямо виражені трасти – це трасти, що виникають за наявності прямо 

вираженого наміру та волевиявлення установника, який свідомо й добровільно 

передає частину свого майна у довірчу власність, а довірчий власник приймає таке 

майно. 

2. Передбачувані трасти – це трасти, які виникають безвідносно до волі 

сторін на підставі положення закону або рішення суду. Особа, вчиняючи певні дії 

стосовно чужого майна, могла і повинна була «передбачити», що внаслідок таких 

дій суд дійде висновку про виникнення у неї трасту на користь первісного 

власника майна або первісного бенефіціара. 

3. Результативні трасти – це передбачувані трасти, які виникають 

у випадку, коли з’являється «прогалина» щодо права власності на майно 

(автоматичний результативний траст) та внаслідок купівлі чи добровільної 

безкоштовної передачі майна однією особою на користь іншої особи 

(передбачуваний результативний траст). 

4. Конструктивні трасти – це передбачувані трасти, які виникають 

на користь первісного власника майна, як правило, внаслідок неправомірних дій 

особи, яка незаконно або безпідставно утримує чи використовує чуже майно 

в своїх інтересах. 

5. Публічні (цільові) трасти – це трасти, у яких установник передає 

довірчому власнику грошові кошти або майно для досягнення законної 

та суспільно корисної цілі. 

6. Благодійні трасти – це цільові трасти, у яких установник передає 

довірчому власнику грошові кошти або майно для досягнення цілей, які визначені 

законом виключно як благодійні, або якщо вони відповідають умовам, 

за наявності яких суд може визнати їх благодійними. 

7. Неблагодійні трасти – це цільові трасти, у яких установник передає 

довірчому власнику грошові кошти або майно для досягнення законних 
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і суспільно корисних цілей, які не віднесені законом до благодійних. 

8. Прижиттєві трасти – це трасти, які набувають чинності протягом життя 

установника і можуть передбачати порядок розподілу майна після його смерті. 

9. Спадкові трасти – це трасти, які виникають після смерті установника 

на підставі його заповіту та передбачають передачу майна довірчому власнику 

з метою управління ним на користь бенефіціарів або для досягнення певної мети. 

10. Багатоюрисдикційні трасти (міжнародні трасти у широкому значенні) – 

це трасти, у яких наявний іноземний елемент (учасники трасту є резидентами 

різних країн; майно, передане у траст, знаходиться за кордоном; юридичні 

факти, що є підставою для виникнення, зміни чи припинення трастових відносин, 

мали місце за кордоном, або для регулювання національного трасту було обране 

іноземне право). 

11. Міжнародний траст (у вузькому значенні) – це траст, створений 

відповідно до законодавства конкретної країни, у якому, як мінімум, один 

довірчий власник є резидентом цієї країни, тоді як установник і бенефіціар є 

резидентами іншої країни. 

12. Офшорний траст – це міжнародний траст, створений в юрисдикції, яка 

не відповідає міжнародним стандартам у сфері податкової політики та відкритості 

інформації в частині ведення бізнесу, а також офіційно включена до «чорного» або 

«сірого» списку офшорних країн. 

13. Сліпий траст – це різновид прямо вираженого прижиттєвого трасту, 

у якому установник, який зазвичай є і бенефіціаром, передаючи майно у траст, 

повністю втрачає: а) контроль над трастовим майном; б) можливість прямого чи 

опосередкованого впливу на процес управління та розпорядження ним; в) право 

на отримання будь-якої інформації про кількісний та якісний перелік трастового 

майна, окрім його загальної вартості. 
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РОЗДІЛ IV. СПОСОБИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

ІНКОРПОРАЦІЇ ІНСТИТУТУ ТРАСТУ В ПРАВО КРАЇН,  

ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ 

 

4.1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ТА 

ІНКОРПОРАЦІЇ ІНСТИТУТУ ТРАСТУ У РІЗНИХ ЮРИСДИКЦІЯХ 

 

У нашому дослідженні неодноразово наголошувалося, що сьогодні вже 

не можна стверджувати, що сучасний траст є надбанням лише країн загальної 

системи права. Нині існує велика кількість видів як власне трастів, так 

і різноманітних трастоподібних конструкцій у країнах, що належать до різних 

правових систем. Крім того, велику групу трастів становлять багатоюрисдикційні 

трасти або міжнародні трасти у широкому значенні. Цей розділ присвячений 

аналізу шляхів визнання та імплементації інституту трасту або трастоподібних 

конструкцій у право країн, що історично не визнавали траст, проте з часом 

змінили свою позицію і все ж таки почали тою чи іншою мірою застосовувати 

зазначений інститут. 

Взагалі визнання та інкорпорація трасту у країнах континентального права 

та країнах, які наслідували правові системи останніх, відбувалися довго 

і не завжди безболісно. Дуже часто спроби уведення трасту у право країн 

континентального права у тій чи іншій формі стикалися з несприйняттям його 

суті. У трасті вбачали не просто чужорідний організм, а інститут, який суперечить 

публічному порядку, тому його застосування взагалі не вважали можливим. 

Справді, для юристів континентальної системи права було важко зрозуміти 

інститут, про який сам Ф. У. Мейтленд говорив так: «траст у загальному праві є 

дивним гібридом права власності та зобов’язання; дійсно, це зобов’язальне 

правовідношення, яке стосується права власності та якому було дозволено 

впливати на третіх осіб і яке, відповідно, у найбільш нецивілістичний спосіб 
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надало речоподібні характеристики зобов’язальним позовам бенефіціарів»561. 

І причиною цього були не лише історичні передумови та різні шляхи 

розвитку англійського та європейського права, але і багатолітнє нерозуміння суті 

самого інституту. Як зазначає Л. Сміт, «спільне неправильне розуміння є звичкою, 

поширеною юристами загального та континентального права, щодо опису трасту 

у загальному праві як структури, яка базується на розділеній власності. Це лише 

метафора, яка сама по собі веде багатьма неправильним шляхами; вона стала 

єдиним і водночас прийнятним способом для опису трасту у загальному праві, 

а також принциповою причиною, через яку такий траст ніколи не зможе бути 

повністю прийнятий цивілістичним правом власності»562. 

Але давайте більш конкретно зупинимося на теоретичних і практичних 

проблемах, з якими стикаються сторони і суди за потреби вирішення спорів, 

пов’язаних із довірчою власністю. 

По-перше, у ході вирішення такого роду спорів завжди постають такі 

запитання: якими законами має регулюватися питання створення, зміни 

та припинення трасту, а також управління трастовим майном; право якої країни 

вважатиметься належним до конкретних трастових відносин; суд якої країни 

повноважний розглядати спори, що виникають з таких відносин. В принципі, ці 

питання виникають при вирішенні будь-яких приватноправових спорів, 

ускладнених іноземним елементом, проте у випадку з трастом 

це ускладнюється проблемами, про які йтиметься нижче. 

По-друге, відсутність інституту трасту у праві країни суду свідчить і про 

відсутність спеціальних колізійних норм для розгляду відповідної категорії справ 

з іноземним елементом. Це, своєю чергою, означає, що у суду відсутні достатні 

правові механізми для визначення права, що підлягає застосуванню, та, зрештою, 

для визнання та застосування трасту як специфічного інституту. 

                                                             
561 Цит. за: Smith L. The re-imagined trust. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law. Cambridge 
University Press, 2012. Р. 258–259. 
562 Там само. Р. 259–260. 
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По-третє, окремою проблемою, з якою стикалися усі суди країн цивільного 

права, є проблема кваліфікації трасту. Як відомо, світова доктрина напрацювала 

кілька основних підходів до здійснення кваліфікації судом: 

1. Кваліфікація за lex causae, тобто будь-яке поняття та відношення 

тлумачиться за правом статуту правовідношення, що регулює матеріальні 

правовідносини (М. Вольф, Ф. Деспаньє). 

2. Кваліфікація за lex fori, тобто за правом країни суду, коли суд оцінює 

обставини справи та юридичні категорії, виходячи з положень власного 

національного законодавства. Основним аргументом вказаного підходу є те, що 

суд може оперувати лише власним правом, оскільки інше право (яке 

регулюватиме відносини, ускладнені іноземним елементом) до застосування 

колізійної норми ще не було встановлене (Ф. Кан, Е. Бартен). 

3. Кваліфікація шляхом створення системи автономних понять, закріплених 

у міжнародних угодах або виокремлених під час здійснення досліджень у сфері 

порівняльного правознавства (Е. Рабель, Л. А. Лунц). Проте в частині, що 

стосується трасту, кваліфікація ускладнюється тим, що цей інститут відсутній 

у праві країн цивільного права, а відтак кваліфікація за lex fori є проблематичною. 

По-четверте, після завершення процесу кваліфікації трасту перед судом, 

який розглядає справу, постане чи не найголовніше питання – чи можна визнати 

та застосувати інститут трасту, а якщо так, то яким чином. Іншими словами, суд 

має визначитися, чи не суперечитиме траст публічному порядку 

та основоположним засадам права власності країни суду. До речі, дослідники 

наголошують на різниці між поняттями «визнання» (recognition) 

та «застосування» (enforcement). Як зазначає К. Ховард (C. Howard), «у 

міжнародному трастовому праві визнання – це формальне прийняття або 

підтвердження державою або її судами, що траст існує і він є дійсним. 

Застосування, яке обов’язково вимагає визнання, належить до рішення суду, 

винесеного в інтересах кредитора, згідно з яким кредитор намагається захистити 
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своє майно»563. 

З викладеного очевидно, що проблеми, пов’язані з вирішенням спорів, що 

виникають із трастів, є різноплановими та різнорівневими: починаючи від 

відсутності матеріальних і колізійних норм у праві країни суду, необхідних для 

вирішення конкретних спорів, і закінчуючи абсолютно різними підходами юристів 

країн загального та цивільного права до розуміння, сприйняття і використання 

різних юридичних понять та механізмів. 

Серед названих вище проблем однією з центральних є проблема 

кваліфікації трасту за відсутності цього інституту у праві країни суду. У різні 

часи та у різних країнах суди по-різному виходили із вказаної ситуації, хоча 

загалом М. Граціадеі називає кілька шляхів: «перший, коли траст був об’єктом 

процесу перенесення, коли різні аспекти розглядалися окремо, а потім 

«перекладалися» на відповідні терміни колізійного права країни суду до моменту 

обрання права. Другий, коли неможливість працювати з інститутом у такий спосіб 

призводила до відмови у його ефективності відповідно до намірів установника»564. 

Практично хрестоматійним прикладом першого шляху кваліфікації є справа 

Piercy v. ETFAS (1956)565. Слід наголосити, що наведена справа розглядалася 

майже протягом 60 років – з 1894 р. і до винесення остаточного рішення 

Трибуналом Орістано (Італія) у 1956 р. 

Майор В. Х. Пірсі, доміцильований у Великій Британії, на підставі заповіту 

передав усе належне йому майно, як реальне, так і персональне, у довірчу 

власність з метою його подальшого продажу. Він призначив спільними довірчими 

власниками свою дружину та трьох дітей. Серед повноважень довірчих власників 

були, зокрема, право затримати продаж будь-якого майна та продовжувати його 

                                                             
563 Howard C. Trust Funds in Common Law and Civil Law Systems: A Comparative Analysis. 
University of Miami International and Comparative Law Review. 2006. Vol. 13. Р. 362. 
564 Graziadei M. Recognition of Common Law Trusts. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law. 
Cambridge University Press, 2012. Р. 40–41. 
565 Kodilinye G. The Hague Convention on the Law Applicable to the Trust and on Their 
Recognition: Implementation in Italy. The International and Comparative Law Quartely. 1994. Vol. 43. 
Р. 656–657. 
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звичайне використання, право інвестувати грошові кошти на їхній розсуд та ін. 

Зрештою, після продажу всього майна отримані кошти підлягали розподілу між 

його дітьми у трьох рівних частинах. Тобто діти мали бенефіціарний інтерес 

у коштах, що мали бути отримані від продажу майна. 

Серед майна, що належало спадкодавцю, були також сільськогосподарські 

землі у Сардинії. Після його смерті та до того моменту, поки вказані землі були 

продані довірчими власниками, уряд Сардинії з метою підтримки аграрного 

сектору прийняв декрет про реформування у сфері земельних наділів. Відповідно 

до вказаного декрету, усі земельні наділи, площа яких перевищувала встановлений 

розмір, підлягали примусовому вилученню спеціальною урядовою комісією 

(ETFAS), з подальшим поділом на менші частини та перепродажем фермерам. 

ETFAS ініціювала судовий позов проти вдови майора Пірсі як однієї з довірчих 

власників, яка проживала у маєтку на спірних землях. У справу вступили діти 

майора, які заперечували проти позову з тих підстав, що вдова не є власником 

цього майна і не має жодного бенефіціарного інтересу у ньому, вона є виключно 

пасивним довірчим власником. За таких обставин декрет не міг її стосуватися. 

Перед судом постало питання про те, яким правом слід керуватися при 

визначенні власника земельної ділянки. В італійському праві відсутній інститут 

трасту, через що виникла проблема кваліфікації. Найбільш тісним правом, яким 

мали регулюватися ці питання, були колізійні норми спадкового права Італії. 

Відповідно до італійського колізійного права до правовідносин спадкування має 

застосовуватися право громадянства померлого на момент його смерті, якщо 

це не суперечитиме публічному порядку. За обставин справи таким правом було 

право Англії, що, звісно, визнавало інститут трасту. Проте згідно з Цивільним 

кодексом Італії перехід права власності, реєстрація землі та інші питання мали 

регулюватися за правом її місцезнаходження. 

Суд, проаналізувавши конструкцію англійського трасту, дійшов 

висновку про те, що передача реального майна в Італії (що підпорядковується 

lex loci situs) у довірчу власність порушуватиме італійський публічний 
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порядок та суперечитиме основним принципам права власності в Італії. Перед 

судом під час розгляду справи постали три варіанти її вирішення: 

1. Заповіт майора Пірсі у частині, що стосується передачі земель у траст, 

визнається недійсним, тому перехід права власності на реальне майно, 

розташоване в Італії, має відбуватися відповідно до законів Англії, які 

застосовуються за відсутності заповіту. 

2. Довірчі власники визнаються повними власниками майна. 

3. Бенефіціари визнаються повними власниками майна. 

Після аналізу всіх обставин справи суд зупинився на третьому варіанті, 

виходячи з правового принципу італійського права (favor testamenti), відповідно 

до якого суди повинні, наскільки це можливо, слідувати волі померлого, 

висловленій у заповіті. Оскільки італійське право не розрізняло довірчих 

власників та бенефіціаріїв, суд ототожнив вигодонабувачів за трастом з дійсними 

власниками майна. 

Таким чином, ETFAS при визначенні розміру земель, які підлягали 

вилученню, мала враховувати не розмір всієї землі, яка належала майору, 

а пізніше перебувала у довірчій власності вдови, а розмір земельних ділянок 

кожного із його дітей. 

Згадана справа є яскравим прикладом нерозуміння та несприйняття самої 

суті трасту та намагання віднайти схожий аналог у власному праві. На нашу 

думку, у наведеній справі суд, зрештою, прийняв мудре і зважене рішення, 

оскільки він намагався максимально слідувати волі установника (заповідача), 

тобто враховував, яких правових наслідків він хотів досягнути. Проте далеко 

не всі рішення у справах, пов’язаних із трастами, були такими ж раціональними 

та успішними. Часто вони призводили до повного викривлення правової природи 

трасту, отже, суперечили дійсним намірам установника, з якими він створював 

відповідний траст. 

Загалом можна виділити кілька варіантів, як трасти кваліфікувалися, 

визнавалися або були уведені у право країн континентального права 
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(конкретні приклади будуть наведені під час аналізу трасту та трастоподібних 

конструкцій у країнах цивільного права та змішаних юрисдикцій). 

1. Як аналог речового права на майно, обтяжене обов’язком діяти в чужому 

інтересі. Дійсно, концепція речового права, що існує у континентальному праві, 

досить близька до концепції res in rem, що існує в загальному. Їх поєднує те, що 

в центрі стоїть майно, а не особа. Як правило, у трастоподібних конструкціях 

речовим правом наділений або установник (якщо право власності не переходить 

до довірчого власника), або довірчий власник. Бенефіціари мають переважно 

персональні або зобов’язальні права на майно. 

2. Як аналог договору, тобто певного зобов’язального правовідношення, 

за яким довірчий власник, будучи юридично власником майна, зобов’язаний 

управляти майном або вчиняти інші дії на користь третіх осіб – бенефіціарів, які 

власниками майна не є. Це міг бути договір комісії, зберігання, агентський договір 

або інші варіанти договірних конструкцій, які передбачають дію у чужому інтересі 

та існують у країнах континентального права. Ми не будемо зупинятися на усіх 

відмінностях трасту та договору, оскільки про це вже йшлося у розділі І, 

зазначимо лише, що кваліфікація трасту через різного роду договори суперечить 

його суті, хоча, варто зізнатися, за певних обставин дозволяє максимально 

досягнути цілей, поставлених установником. 

3. Як аналог юридичної особи. До прикладу, відомий компаративіст 

П. Леполь вважав, що найкращий спосіб створення цивілістичного трасту –

 наділити його правосуб’єктністю та зробити новим видом юридичної особи566. 

Водночас, попри те, що існує значна схожість між юридичною особою та трастом, 

існує і відмінність. Так, юридична особа є окремим утворенням зі своїми власними 

інтересами, правами та обов’язками, які можуть і не збігатися з інтересами 

вигодонабувачів. Водночас у трасті правами та обов’язками наділені сторони 

трасту, передусім довірчі власники та вигодонабувачі. Як підкреслює Л. Сміт, 

                                                             
566 Цит. за: Valsan R. The Trusts as Patrimonies: An Introduction. Trusts and Patrimonies / Ed. by 
R. Valsan. Edinburgh Studies in Law. Vol. 12. Edinburgh University Press, 2015. Р. 7. 
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персоніфікація трасту, тобто прирівняння його до окремої юридичної особи, «не 

означає, що довірчі власники ігноруватимуть інтереси бенефіціарів, але 

бенефіціари будуть обов’язково понижені до заінтересованих третіх осіб 

у вирішальних відносинах між довірчим власником і персоніфікованим трастом, 

як акціонери у відносинах між директорами та їхньою компанією»567. 

Цікава концепція знайшла своє відображення у квебекському трасті. Там 

траст розглядають як нову форму юридичного суб’єкта (legal actor), який не є ані 

юридичною, ані фізичною особою568. 

4. Як аналог концепції patrimony. Концепція patrimony добре відома 

в континентальній Європі. Вона не має нічого спільного з концепцією 

patrimonium, що існувала у римському праві, а була розвинута цивілістами 

наприкінці XIX ст.569. Загалом термін patrimony можна перекласти як «власність», 

«право власності» або «майно» конкретної особи (estate) або фонд (fund). Проте 

такий переклад є досить наближеним і умовним, оскільки у різних країнах, 

а, відповідно, і в різних мовах зміст зазначених термінів дещо відрізняється. Як 

наголошують компаративісти, порівнюючи поняття patrimony та estate, «юристи 

країн загального права використовують ідею «майна» (estate). Проте, окрім 

нечастих випадків використання її в якості прямого перекладу у міжнародних 

конвенціях, це абсолютно різні речі»570. Основна відмінність між цивілістичною 

ідеєю «patrimony» та «estate», що існує у загальному праві, полягає у тому, що 

перша включає негативну економічну вартість, тобто включає борги поряд 

з існуючим майном, а також майбутнє майно та зобов’язання. Водночас estate 

завжди має позитивне значення та існує на даний момент571. 

                                                             
567 Smith L. The re-imagined trust. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law. Cambridge 
University Press, 2012. Р. 262. 
568 Valsan R. The Trusts as Patrimonies: An Introduction. Trusts and Patrimonies / Ed. by R. Valsan. 
Edinburgh Studies in Law. Vol. 12. Edinburgh University Press, 2015. Р. 7. 
569 Див.: Gretton G. L. Trusts Without Equity. International & Comparative Law Quarterly. 2000. 
Vol. 49. Iss. 3. Р. 608–609. 
570 Valsan R. The Trusts as Patrimonies: An Introduction. Trusts and Patrimonies / Ed. by R. Valsan. 
Edinburgh Studies in Law. Vol. 12. Edinburgh University Press, 2015. Р. 69–70. 
571 Там само. Р. 71. 
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Класична теорія полягає у тому, що patrimony є невід’ємною частиною 

правосуб’єктності; кожна особа має patrimony і кожна patrimony належить певній 

особі. При цьому, як додає Г. Греттон, «ніхто не може мати більше ніж одну 

patrimony, хоча цивілістична традиція виробила застереження до цього принципу. 

Окрім звичайної patrimony особа має право іноді мати «спеціальну patrimony… 

Майно спеціальної patrimony відмежоване від загальної patrimony і деякою мірою 

цивілістична традиція допускає відмежування також і обов’язків. Дійсне 

відмежування – це ключ до доктрини patrimony, а вона є ключем до трасту. 

Іншими словами, траст є спеціальною patrimony», – підсумовує він572. 

Наскільки наведений висновок Г. Греттона є правильним або має право 

на існування, можна дискутувати довго, проте саме ця концепція поєдналася 

з концепцією трасту у законодавстві та науці країн цивільного права та змішаних 

юрисдикцій. Як підкреслює Р. Валсан (R. Valsan), «вона дає змогу відмежувати 

трастове майно як від особистого майна довірчого власника, так і від кредиторів. 

Справжнє відмежування уможливлює зміни та нарахування на траст-фонд, 

не впливаючи на існування фонду в цілому»573. До прикладу, інститут fiducie 

у Франції передбачає відділення трастового майна від особистої patrimony 

фідуціарія. У шотландському праві трастове майно є patrimony установника, 

відділене від особистої patrimony останнього, а у праві Квебека довірчий власник 

управляє patrimony, яка не належить йому574. 

5. Як аналог специфічних повноважень. Ще однією сучасною точкою зору 

на природу трасту, яка особливо поширена у Південній Африці, є те, що траст є 

повноваженнями (office). Її прихильником є М. Дж. Де Вааль (M. J. De Waal). 

Відповідно до такої теорії довірчий власник скоріше отримує повноваження 

(occupy an office), аніж є стороною у договорі. Це пояснює, чому смерть, розумова 

                                                             
572 Gretton G. L. Trusts Without Equity. International & Comparative Law Quarterly. 2000. Vol. 49. 
Iss. 3. Р. 609–610. 
573 Valsan R. The Trusts as Patrimonies: An Introduction. Trusts and Patrimonies / Ed. by R. Valsan. 
Edinburgh Studies in Law. Vol. 12. Edinburgh University Press, 2015. Р. 9. 
574 Див:. Smith L. The re-imagined trust. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law. Cambridge 
University Press, 2012. Р. 266. 
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недієздатність або відсутність трасті призводять просто до обрання нового 

довірчого власника, а не до припинення відносин трасту. З такої точки зору траст 

як повноваження уже не є суто приватноправовим інститутом, він має публічно-

правові елементи, серед яких контроль судів за виконанням різних аспектів трасту, 

таких як нагляд за управлінням трастом і зміною трасту575. 

Отже, можна підсумувати, що не існує єдиного способу кваліфікації трасту 

у країнах цивільного права та змішаних юрисдикцій. Кожен з них має свої плюси 

та мінуси, проте прийнятність обраного способу кваліфікації може оцінюватися 

лише крізь призму рівня досягнення намірів установника. При цьому найбільшою 

проблемою як для суду, так і для сторін справ, пов’язаних із трастами, є 

непередбачуваність правових наслідків розгляду справи та залежність від 

суб’єктивності конкретного судді – його освіченості, професійності, 

добросовісності та компетентності у міжнародному приватному 

та компаративному праві, оскільки саме конкретний суддя, не знаючи 

та не розуміючи суті трасту, має на свій страх і ризик кваліфікувати іноземний 

інститут через категорії, що існують у його власному праві. 

З наведеного можна зробити іще один важливий висновок – недостатньо 

намагатися кваліфікувати траст, виходячи лише з обставин конкретної справи, 

а необхідно розглядати та вивчати ідею трасту ширше та з різних сторін. 

Унаслідок складності та неоднозначності питання несистемне вирішення 

одиничних спорів призводить до того, що судова практика починає значною 

мірою відрізнятися навіть у межах однієї країни (не кажучи вже про практику 

судів у різних країнах), що суперечить одному із фундаментальних принципів 

правосуддя щодо необхідності забезпечення однакового застосування закону. 

За таких обставин на перший план виходить міжнародне 

співробітництво, що полягає у вивченні та взаємному дослідженні інституту 

трасту, трастоподібних конструкцій та практики їх застосування з метою 

                                                             
575 Див.: De Waal M. J. The core elements of the trust: Aspects of the English, Scottish and South 
African trusts compared. South African Law Journal. 2000. Vol. 117. P. 548–571. 
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уніфікації підходів до розуміння основних правових категорій та їхньої правової 

природи. Розуміючи важливість визнання трастів у країнах цивільного права, 

ще у 1937 р. у Парижі під час Міжнародного тижня права, присвяченого 

Всесвітній виставці, відбулося перше міжнародне обговорення наявних проблем. 

З доповідями стосовно трасту виступили представники Бельгії, Бразилії, Канади, 

Франції, Японії, Польщі та Швейцарії576. 

Відтоді на міжнародному рівні систематично відбуваються обговорення 

доцільності й ефективності інституту трасту та перспектив його визнання й 

уведення у право країн, яким цей інститут невідомий. Одним із найбільших 

досягнень стало прийняття на XV сесії Гаазької конференції з міжнародного 

приватного права Конвенції про трасти, яка, серед інших, була також 

ратифікована низкою країн, що класично належать до континентальної системи 

права. Конвенція містить низку колізійних норм, які дають підстави для визнання 

трастів, а також для визначення належного права, що має застосовуватися 

до багатоюрисдикційних трастів. 

Конвенцію про трасти проаналізовано у розділі І. Наразі ми лише 

додамо, що вона справила величезний вплив на подальший розвиток та уніфікацію 

національного трастового законодавства абсолютно різних країн. До прикладу, 

Д. Хейтон залежно від впливу зазначеної Конвенції на регулювання міжнародних 

трастів пропонує поділяти країни (переважно ті, що належать до офшорних 

юрисдикцій) на кілька груп577: 

до першої групи належать країни, які приєдналися до Гаазької конвенції про 

трасти і не змінювали власне законодавство в частині регулювання конфлікту 

законів у справах, пов’язаних із міжнародними трастами (Гібралтар, Гонконг 

та Ліхтештейн); 

до другої групи належать країни, які не є стороною Гаазької конвенції про 

                                                             
576 Наумова Т. Л. Институт доверительного управления имуществом в гражданском праве 
Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Краснодар, 2002. С. 19. 
577 Див.: The International Trust. 3rd ed. / General Ed. D. Hayton. Jordan Publishing Limited, 2011. 
Р. 753–769. 
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трасти, проте вони включили усі її положення або принаймні значну їх частину 

у власне законодавство. При цьому кожна з цих країн прийняла власні закони 

щодо міжнародних трастів (Кайманові острови, Острови Кука, Багамські острови); 

до третьої групи належать Гернсі та Джерсі, законодавство яких хоч 

і не сильно відрізняється від законодавства інших країн, але вони включили 

у власне національне право лише окремі положення Конвенції про трасти, які вони 

вважали найбільш корисними; 

до четвертої групи, яка є найбільш неоднорідною, належать країни, 

законодавство яких відчувало вплив як Конвенції про трасти, так і юрисдикції, яку 

вони отримали у спадок (Беліз, Бермуди, Кіпр, Британські Віргінські Острови, 

Барбадос, Острів Мен, Теркс і Кайкос). 

У 1999 р. групою відомих учених, а саме Д. Дж. Хейтоном, С. Кортманом 

і Х. Ферхагеном (H. L. E. Verhagen) було розроблено Принципи трастового 

права, які визнані керівними доктринальними началами для розвитку трастового 

права в Європейських юрисдикціях. Крім того, у частині країн континентальної 

системи права траст або його близькі аналоги або фактично визнаються, або навіть 

уже уведені у цивільне законодавство. 

Варто зазначити, що початок нового тисячоліття, який знаменується 

загальносвітовими інтеграційними процесами, дав поштовх новим дослідженням 

шляхів розвитку інституту трасту, переосмислення його поняття, правової природи 

та основних концептуальних засад як в окремих країнах, зокрема і тих, що 

відносяться до загальної системи права та яким відомий цей інститут, так 

і на міжнародному рівні. До прикладу, у 2008 р. свій багатосторінковий звіт щодо 

удосконалення існуючого трастового законодавства надала Комісія 

з реформування інституту трасту Ірландії578, у 2013 – аналогічна Комісія Нової 

Зеландії579. Це свідчить про те, що розвиток трасту не лише не стоїть на місці, а 

навпаки, активно розвивається та змінюється навіть у рамках загальної системи 

                                                             
578 Report on Trust Law / Scottish Law Commission. 2014. No. 239. 374 p. 
579 Review of the Law of Trusts. Preferred Approach. Iss. 31. New Zealand: Wellington, 2012. URL: 
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права. Не перебувають осторонь і ті країни, що традиційно дотримуються 

концепції неподільності права власності, які так само активно вивчають, 

порівнюють й по-новому аналізують конструкцію трасту. Це свідчить лише про 

те, що увага до трасту як специфічного інституту все збільшується. І це можна 

просто пояснити. 

До прикладу, як слушно зауважує Т. П. Галланіс (T. P. Gallanis), країни 

континентальної Європи зацікавлені у трасті насамперед з комерційних причин, 

оскільки траст є механізмом для передачі сімейного майна, а також для 

досягнення низки комерційних і благодійних цілей580. Європейські дослідники 

також підтверджують, що у кількох європейських країнах різноманітні угоди 

вимагають використання трастів; постійно зростає кількість судових справ, 

пов’язаних із трастами; на європейському рівні приймаються нормативні акти 

Європейського Союзу, які визнають існування трастів або регулюють правочини, 

які включають як трасти, так і інші інвестиційні механізми581. 

Важливо зазначити, що у 2008 р. Квебекський дослідницький центр 

приватного та порівняльного права на факультеті права Університету МакГілл 

(Quebec Research Centre of Private and Comparative Law at the Faculty of Law McGill 

University)582, очолюваний професором Л. Смітом, започаткував амбітний проект 

стосовно трастів у країнах цивільних і змішаних юрисдикцій, маючи за мету 

дослідити шляхи того, як трастові інститути були імплементовані та пояснені 

в контексті цивільного права власності. Цілі цієї програми природно включали 

удосконалене розуміння різних шляхів, якими траст міг бути та був 

інкорпорований у цивільне право. Це, за словами Л. Сміта, «потребувало аналізу 

фундаментальних категорій цивілістичної юридичної думки, включаючи 

                                                             
580 Gallanis T. P. Trust in Continental Europe: A Brief Comment from a U. S. Observer. The 
Columbia Journal of European Law Online. 2012. Vol. 18. Р. і. 
581 Commercial Trusts in European Private Law (The Common Core of European Private Law) / Eds 
by M. Graziadei, U. Mattei, L. Smith. Cambridge University Press, 2009. Р. 3. 
582 У 2010 р. Квебекський дослідницький центр приватного та порівняльного права був 
перейменований та названий Paul-Andre Crйpeau Centre for Private and Comparative Law на честь 
його засновника. 
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«personality» «patrimony», «ownership», «obligation». Для тих цивільних систем, які 

розглядають можливість імплементації інституту трасту, ці уроки з усього світу 

можуть бути неоціненними»583. 

У 2009 р. дослідницька комісія з питань Цивільного кодексу спільно 

з дослідницькою групою з приватного права ЄС (Acquis Group) підготувала 

остаточну версію Принципів європейського приватного права, які мають 

особливо важливе значення для всієї науки цивільного права Європи, зокрема 

і для України, оскільки при її підготовці автори аналізували та намагалися 

гармонізувати правові норми і практику їх застосування у країнах загального 

та континентального права. На думку Н. Ю. Рассказової, «DCFR є важливим 

кроком на шляху примирення правових систем цивільного права та загального 

права»584. Особливо це стосується розділу Х, повною мірою присвяченого трастам. 

Таким чином, активне дослідження специфіки трасту та способів його 

визнання і використання країнами, що належать до різних правових систем, 

свідчить про високий рівень зацікавленості юристів-теоретиків і практиків 

у цьому інституті в усьому світі. Такі дослідження показують, що інститут трасту 

вже давно перестав бути неприйнятним для країн цивільного права та змішаних 

юрисдикцій. Уніфікація й гармонізація законодавства у цій сфері уже дозволяє 

не просто визнавати траст та його різновиди, а навпаки, – активно та ефективно їх 

використовувати. 

Вище ми називали низку різного роду збірників норм і правил, що 

стосуються трастів, які були напрацьовані міжнародними експертами та які дають 

змогу використовувати трасти тією чи іншою мірою. Окрім названих можна 

згадати ще низку конвенцій, певні норми яких присвячені регулюванню трастових 

відносин. До них, зокрема, належать і Брюссельська конвенція з питань підсудності 

та примусового виконання судових рішень з цивільних і торговельних справ 

                                                             
583 Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. 
Р. 1–2. 
584 Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; науч. ред. Рассказова Н. Ю. 
М.: Статут, 2013. С. 5. 
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(1968)585, замінена спочатку Регламентом № 44/2001586, а потім Регламентом 

№ 1215/2012 «Про юрисдикцію, визнання та виконання рішень у цивільних 

і торговельних справах»587, а також Конвенція Лугано, замінена Конвенцією 

Лугано 2007, положення яких детально проаналізовано у розділі І. 

Отже, можна дійти таких висновків: 

1. Проблеми, пов’язані з вирішенням спорів, що виникають із трастів, є 

різноплановими та різнорівневими: починаючи від відсутності необхідних 

матеріальних і колізійних норм у праві країни суду і закінчуючи абсолютно 

різними підходами юристів країн загального та цивільного права до розуміння, 

сприйняття й використання різних юридичних понять і механізмів. Найбільшою 

проблемою як для суду, так і для сторін спору, пов’язаного із трастами, є 

непередбачуваність правових наслідків розгляду справи і залежність від 

суб’єктивності конкретного судді. 

2. У країнах, яким невідомий поділ права на загальне право та право 

справедливості, траст кваліфікували як: речове право на майно, договір, юридичну 

особу sui generis, як аналог концепції patrimony та як специфічні повноваження 

тощо. Наразі у доктрині та судовій практиці країн, що належать до різних 

правових систем, не існує єдиного способу кваліфікації трасту. Прийнятність 

обраного судом способу кваліфікації може оцінюватися лише крізь призму рівня 

досягнення намірів установника. 

3. Траст не суперечить публічному порядку країн, у яких відсутній поділ 

права на загальне право та право справедливості, а також не заперечує концепції 

неподільності права власності на майно. Траст також може природно співіснувати 

з іншими інститутами, що є у національному праві різних країн, зокрема, 

                                                             
585 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial 
matters. 1968. Official Journal L. 1972. 299. P. 0032–0042. 
586 Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial matters. December 22, 2000. Official Journal L. 2001. 012. 
P. 0001–0023. 
587 Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and 
the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. December 12, 2012. 
Official Journal of the European Union. 2012. L 351/1. 
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з правами на чуже майно, а також різноманітними трастоподібними 

конструкціями. 

 

4.2. ТРАСТ І ТРАСТОПОДІБНІ КОНСТРУКЦІЇ  

У КРАЇНАХ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

 

Нижче ми більш детально зупинимося на досвіді деяких країн цивільного 

права, які тією чи іншою мірою визнали та / або ввели траст у своє приватне 

право, щоб проаналізувати можливі шляхи визнання та застосування трасту 

і в інших країнах континентального права, зокрема й в Україні. 

Італія. На сьогодні у цивільному праві Італії відсутній інститут трасту 

як такий, хоча й існують деякі правові конструкції, пов’язані з управлінням 

майном на користь інших осіб. Проте у 1985 р. Італія ратифікувала Конвенцію про 

трасти, а відповідний закон про ратифікацію набув чинності у 1992 р., тобто Італія 

стала першою країною цивільного права, у якій Конвенція набула чинності. Як 

зазначає М. Граціaдеі, «застосування Конвенції італійськими юристами проливає 

світло на те, як відбувається юридична трансплантація, надаючи типовий приклад 

опосередкованого впливу, а також можливостей для правової еволюції через 

взаємне вивчення в Європі, що є одним зі шляхів ближчої інтеграції 

у європейському праві»588. 

Звичайно, до моменту ратифікації Конвенції Італія пройшла непростий шлях 

дискусій та обговорення плюсів і мінусів такого рішення. До цього протягом 

багатьох років італійські суди, розглядаючи справи, пов’язані з трастами, або а) 

відмовляли у їх визнанні на підставі «непримиренного конфлікту між трастами 

та імперативними правилами італійської правової системи (наприклад, концепція 

подвійного права власності, що нібито стосувалася трасту, суперечила 

унікальності права власності згідно з Цивільним кодексом Італії)», або б) 

                                                             
588 Graziadei M. Recognition of Common Law Trusts. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law / 
Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. Р. 33–34. 
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визнавали лише обмежену кількість наслідків трастів, до яких могли призвести 

за аналогією схожі положення італійського права589. 

Після ратифікації Конвенції про трасти італійські юристи почали визнавати 

лише іноземні трасти, тобто ті, що об’єктивно пов’язані з трастовою 

юрисдикцією. Проте пізніше між науковцями та юристами розгорілися жваві 

дебати стосовно законності «національних» трастів (trusts interni, domestic trusts), 

тобто «трастів, у яких єдиним іноземним елементом є іноземне право, що підлягає 

застосуванню, тоді як усі інші елементи вимагають застосування італійського 

права»590. Як зазначає Б. Убертацці (B. Ubertazzi), спочатку вважалося, що такі 

трасти не сумісні з італійським правом, оскільки вони не підпадають під дію 

Гаазької конвенції про трасти591. Проте, на думку генуезького професора 

компаративного права М. Лупоі, ратифікація державою Гаазької конвенції про 

трасти уможливила передачу італійськими довірителями італійського майна 

у траст для управління італійськими управителями592. Посилаючись на ст. 6 

Конвенції про трасти593, відповідно до якої траст регулюється правом, яке було 

обране засновником, дослідник успішно довів, що насправді немає потреби 

регулювати траст внутрішніми законами Італії. Єдиною умовою є те, що траст, 

заснований відповідно до Гаазької конвенції, має визнаватися шляхом 

застосування належного права, яким у переважній більшості випадків є право 

Англії. Крім того, він став першим, хто довів, що ст. 13 Конвенції сама по собі 

не перешкоджає визнанню трастів, що регулюються іноземним правом, обраним 

установником згідно зі ст. 6 Конвенції, навіть якщо відповідні елементи трасту є 

                                                             
589 Franciosi L. Italy: Trust and the Italian Legal System: Why Menu Matters. Journal of Civil Law 
Studies. 2013. Vol. 6, Iss. 2. Р. 806. 
590 Там само. Р. 810. 
591 Ubertazzi B. The Trust in Spanish and Italian Private International Law: Part ІІ. Trusts & Trustees. 
2007. Vol. 13, Iss. 1. Р. 15. 
592 Gallanis T. P. Trust in Continental Europe: A Brief Comment from a U. S. Observer. The 
Columbia Journal of European Law Online. 2012. Vol. 18. Р. ііі. 
593 Згідно зі ст. 6 Конвенції про трасти траст регулюється правом, яке було обране 
засновником. Вибір повинен бути явно виражений або випливати з умов документа, що 
створює або письмово засвідчує траст і тлумачиться, за необхідності, відповідно до обставин 
справи. 
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місцевими594. Спочатку противники критикували ідею М. Лупоі, проте вже 

за кілька років вона отримала широку підтримку у науковому середовищі. 

Аналізуючи шлях, який пройшли італійські трасти за останні двадцять років, 

М. Граціадеі у своїй статті «Визнання трастів, створених за загальним правом»595 

описує проблеми, з якими стикнулися італійські юристи з початку застосування 

Конвенції на практиці, а також розповідає про ті кроки, які вчинялися для 

вирішення цих проблем. Зокрема, як зазначає науковець, італійських клієнтів було 

складно переконати у тому, що трасти, створені на користь італійських 

бенефіціарів, будуть визнані судами як легальний спосіб розпорядження 

власністю в Італії. Сумніви також викликали фіскальні транзакції, незнайомі тоді 

національним податковим органам. Крім того, протягом певного часу державні 

органи, наприклад земельний реєстр, відмовлялися визнавати трасти та заносити 

інформацію про них до реєстрів. І лише через судові рішення вдалося змінити цю 

практику. Юристам також було непросто довести можливість повного 

використання інституту, що регулюється іноземним правом. Наведена ситуація 

ускладнювалася ще й тією обставиною, що закони про трасти в інших країнах 

були прийняті іноземною мовою… Проте головним «дамокловим мечем, який 

нависав над новими трастами, які створювалися таким чином», була можливість 

невизнання трасту на підставі ст. 13 Конвенції596. 

Незважаючи на ці складнощі, першим нотаріально посвідченим документом 

про створення трасту після набуття чинності Конвенції став документ «Un trust 

per l’Italia», який регулювався мальтійським правом відповідно до вибору права. 

У трасті були мальтійські довірчі власники. Сам документ був написаний 

італійською та посвідчений нотаріусом у Римі у 1994 р. І хоча цей траст мав 

об’єктивний зв’язок з трастовою юрисдикцією – гроші утримувалися у трасті 

довірчими власниками, які перебували на Мальті, – більшість інших елементів 

                                                             
594 Graziadei M. Recognition of Common Law Trusts. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law / 
Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. Р. 66. 
595 Там само. Р. 68–70. 
596 Там само. Р. 69. 
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трасту були пов’язані з Італією, що робило траст «місцевим». Банківський сектор 

також невдовзі підтримав можливість відкриття та використання трастів для 

фізичних і юридичних осіб, які діяли як довірчі власники у трастах й мали тісний 

зв’язок з Італією597. 

Нині в Італії допускається не лише створення національних трастів, але й 

вибір іноземного права для їх регулювання. На цьому етапі нотаріуси, банки 

та юристи все частіше застосовують Конвенцію для створення трастів відповідно 

до іноземного права. У такому разі іноземне право регулюватиме національні 

трасти, окрім тих випадків, коли буде доведено, що сам траст або його 

застосування суперечить публічному порядку Італії (наприклад, якщо буде 

доведено, що вибір права здійснювався з шахрайськими намірами) або коли 

обране право не визнає трасту або його певного виду598. 

Наразі вже існує декілька сотень судових рішень, більшість із яких 

визнають існування місцевих трастів. Навіть ті рішення, у яких суди 

відмовляються визнавати траст, не заперечують траст як такий, а скоріше 

не визнають використання трастової схеми у конкретному випадку: 

наприклад, коли не існує вагомої причини відділення майна для передачі 

в траст або коли його наслідки не підтримуються законом або не мають 

належної цілі599. 

Подальше поширення трастів триває і сьогодні. Більше того, Італія стоїть 

на порозі чергової юридичної реформи, під час якої активно обговорюються 

можливість і необхідність уведення інституту трасту в національне цивільне 

право. Проте нині це питання ще не вирішене остаточно, тому на практиці 

продовжують далі використовувати положення Конвенції про трасти 

та застосовувати іноземне право до місцевих трастів. 

                                                             
597 Там само. Р. 69–70. 
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Отже, Італія не чекала уведення інституту трасту у власне право, 

а дозволила застосовувати іноземне право до місцевих або так званих 

національних трастів на підставі ст. 6 Конвенції про трасти. 

Швейцарія. У Швейцарії немає інституту трасту як такого, хоча 

у швейцарському праві існують довірчі конструкції. Серед них найбільш відомою 

є «довірча передача» (fiduciary transfers – Treuhand, fiducia, Fiduzia – залежно від 

однієї з чотирьох державних мов Швейцарії, яка використовується у конкретному 

випадку). Саме цей інститут найчастіше порівнювали з англійським трастом. Як 

зазначають дослідники, «хоча довірча передача і є принципово відмінною від 

англо-американського трасту, існує потужна аналогія між цими двома 

інститутами, оскільки як траст, так і довірча передача дають змогу відмежувати 

правовий титул на рухоме чи нерухоме майно від його економічної вигоди. Так 

само, як і в трастах, довірча передача передбачає довірче управління майном, 

а також довірче утримання забезпечувального інтересу»600. Цікаво, що довірча 

передача виникла з кількасотлітньої судової практики і ніколи не регулювалася 

окремим нормативним актом, проте саме цей інститут покладено в основу 

інвестиційних фондів і колективного управління інтелектуальною власністю. 

Між довірчою передачею і трастом існують суттєві відмінності, починаючи 

з того, що історичні передумови появи зазначених інститутів були принципово 

різними. Зрозуміло, що у Швейцарії відсутній поділ права на загальне право 

та право справедливості. Як відмічають дослідники, спочатку Treuhand, fiduciе 

розглядалася як модернізація fiducia – стародавнього інституту, що існував 

у римському праві, проте на тепер складно визначити коріння швейцарської 

«fiduciе»601. 

Загалом інститут Treuhand передбачає передачу установником (Fiduziant, 

Treugeber) власності фідуціарію (Fiduziar, Treuhдnder). Останній отримує 

                                                             
600 Thévenoz L. Trusts in Switzerland. Ratification of the Hague Convention on Trusts and 
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правовий титул на майно та бере на себе договірні зобов’язання 

використовувати майно на користь установника або третіх осіб, яких зазначить 

установник. При цьому основними відмінностями цього інституту і трасту є: 

отримання повного права власності на передане майно фідуціарієм, недостатнє 

відмежування переданого майна від власності фідуціарія, недостатність 

повного захисту фідуціанта, проте наявне право фідуціанта давати вказівки 

фідуціарію у будь-який час602. 

У швейцарському праві є кілька різновидів fiduciе603: 

- так зване довірче управління (fiducie-gestion або fiducia cum amico) – 

фідуція, створена з метою управління; 

- довірче забезпечення (fiducie-sыretй або fiducia cum creditore), що 

використовується для створення забезпечувального інтересу у майні на користь 

бенефіціара, до якого повернеться повне право власності лише після повної сплати 

боргу; 

- довірча великодушність (fiducie-libйralitй), як правило, вважається 

різновидом довірчого управління, оскільки може бути використана для організації 

передачі права власності з часом (у подальшому). 

Окрім існування Treuhand (fiducie) швейцарська правова система та суди 

ще задовго до ратифікації Конвенції про трасти (у 2007 р.) часто стикалися 

з трастами, створеними за кордоном. Як зазначають дослідники, «швейцарські 

суди стикалися з трастами з 1874 р., а швейцарський уряд дозволив створення 

іноземних бізнес-трастів з 1957 р.»604. Пізніше, у 1989 р., набув чинності Закон 

Швейцарії про міжнародне приватне право, відповідно до якого траст був 

віднесений до розділу, присвяченого корпораціям, об’єднанням і схожим 

утворенням, і називався «організованим об’єднанням майна» (organised units of 

                                                             
602 Там само. Р. 171, 174. 
603 Gvelesiani І. Swiss «Fiducie» vis-a-vis French «Fiducie» (Terminological «Coincidences»). 
Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 2014. Vol. 3, No. 3. Р. 270. 
604 Wilson D. W., Nagai C. L. Country report: Switzerland. The Columbia Journal of European Law. 
2012. Online 18: 26. 
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assets)605. 

З часом у зв’язку зі збільшенням мобільності багато громадян англо-

американських країн, які були одночасно резидентами Швейцарії, обирали власне 

національне право для спадкових потреб та організовували спадкування повністю 

або частково шляхом створення прижиттєвих і спадкових трастів. Довірчі 

власники, які діяли у такій іпостасі, контролювали значні активи, що знаходилися 

у швейцарських банках. Більше того, швейцарські банки консультували своїх 

іноземних клієнтів у цій сфері та часто рекомендували послуги довірчих власників 

через дочірні компанії, створені в офшорних юрисдикціях. Багато іноземних 

інвесторів (особливо пенсійні фонди), які є активними учасниками на ринках 

капіталу Швейцарії, створені у формі трастів. Численні іноземні інвестиційні 

фонди також створені у формі трастів: такі фонди функціонують на ринку 

Швейцарії, а їх підрозділи купуються приватними та інституційними інвесторами. 

За кількістю та за вартістю ці фінансові трасти значно перевищують сімейні 

трасти606. 

Отже, наведені обставини у Швейцарії яскраво ілюструють ситуацію, яка є 

звичною для багатьох країн Європи, безвідносно до культурних особливостей 

та правових традицій. Відкриті кордони, можливість проживання громадян однієї 

країни Європи на території іншої, активні ділові, фінансові та бізнесзв’язки між 

юридичними особами, створеними в різних країнах, змусили Швейцарію та, зрештою, 

й інші країни Європи поступово визнавати та використовувати трасти. 

Проте визнання трастів швейцарськими судами до моменту ратифікації 

Конвенції було так само проблематичним, оскільки, якщо потрібно було 

розглядати справу, пов’язану із трастами, виникала ціла низка юридичних 

проблем, пов’язаних із колізійними нормами, питаннями, чи відноситься трастове 

майно до майна, на яке може бути звернено стягнення у процедурі банкрутства 

                                                             
605 Kinga M. Weiss. Treatment of Trusts in Switzerland. Mondaq, 2012. URL: 
http://www.mondaq.com/x/202962/Trusts/Treatment+of+Trusts+in+Switzerland (дата звернення: 
17.02.2018). 
606 Див.: Thévenoz L. Trusts in Switzerland. Ratification of the Hague Convention on Trusts and 
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довірчого власника, податкові питання тощо. Крім того, доводилося кваліфікувати 

трасти як договори або як організоване майно607 (patrimoine organisè), які за своїм 

юридичним змістом суттєво відрізняються від трасту. Кваліфікація трасту 

як договору чи компанії лишалася тільки аналогією і не враховувала унікальних 

ознак трасту. Відсутність специфічних колізійних прив’язок створювала правову 

невизначеність і непередбачуваність608. При цьому аж до 2007 р. суди 

не визнавали трасти як окрему правову конструкцію, а тому їх доводилося 

кваліфікувати частково з позиції договірного, а частково – з позиції 

корпоративного права. 

Показовою справою цього періоду вважається справа Harrison v 

Schweizerische Kreditanstalt (2007), розглянута Федеральним Верховним Судом, 

у якій сімейний траст був кваліфікований як договірні правовідносини 

на користь третьої особи, поєднані з дарунком. До них суд застосував колізійні 

норми міжнародного приватного права, які стосувалися договорів609. 

З метою вирішення названих проблем Швейцарія ратифікувала у 2007 р. 

Конвенцію про трасти, після чого також внесла зміни у законодавство у сфері 

міжнародного приватного права, доповнивши спеціальними положеннями, які 

стосувалися трастів, а іноді навіть розширивши сферу їх застосування. 

До прикладу, швейцарське міжнародне приватне право визнає не лише прямо 

виражені трасти, створені на підставі письмового документа, але й ті, що були 

                                                                                                                                                                                                                 
Codification of Fiduciary Transfers. Zurich: Schulthess, 2001. Р. 177. 
607 Patrimoine organisé – організоване майно або організована власність. Спеціальний інститут 
у праві Франції та Швейцарії, який іноді застосовували під час кваліфікації інституту трасту. Як 
зазначають дослідники, «для того, щоб сукупність майна можна було вважати «організованим 
майном», необхідно, щоб це майно становило собою визначену масу, елементи якої не могли б 
змішуватися з елементами іншої маси, а також щоб ця сукупність майна мала певну 
організацію», для чого достатньо визначити одну особу, яка буде адмініструвати цю масу 
та спосіб управління нею (Perrin J. Le trust а l’épreuve du droit successoral en Suisse, en France et au 
Luxembourg: étude de droit comparé et de droit international privé. Geneve: Librairie Droz, 2006. Р. 
105–106). 
608 Thévenoz L. Trusts in Switzerland. Ratification of the Hague Convention on Trusts and 
Codification of Fiduciary Transfers. Zurich: Schulthess, 2001. Р. 178–180. 
609 Kinga M. Weiss Treatment of Trusts in Switzerland. Mondaq, 2012. URL: 
http://www.mondaq.com/x/202962/Trusts/Treatment+of+Trusts+in+Switzerland (дата звернення: 
17.02.2018). 
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створені усно. Крім того, певні зміни торкнулися і законодавства в частині 

стягнення боргів і банкрутства з огляду на необхідність відділення трастового 

майна від майна довірчого власника. Змінене було і податкове законодавство. 

Слід зазначити, що нові правила застосовуються і до національних трастів, у яких 

установник, довірчий власник та бенефіціарій доміцильовані у Швейцарії610. 

Водночас варто наголосити, що Швейцарія так і не ввела траст у власне 

приватне право, тобто швейцарське право не містить положень щодо такого 

правового інституту, як траст. Незважаючи на це, суди та органи державної влади 

забезпечені достатньою кількістю правових інструментів для визнання 

та ефективного використання трастів, тобто на сьогодні необхідність 

кваліфікувати траст як аналог корпорації, фонду чи фідуціарних відносин611 

відпала. Траст, на відміну від корпорації або фонду, не є окремою юридичною 

особою, довірчий власник є єдиним власником трастового майна, який діє від 

імені трасту. Якщо бенефіціар захоче подати позов стосовно трастового майна, він 

повинен позиватися безпосередньо до довірчого власника. 

Таким чином, Швейцарія, маючи власні довірчі конструкції, не вводила 

інститут трасту у своє приватне право. При цьому ратифікація Конвенції про 

трасти створила правові підстави для визнання Швейцарією іноземних трастів 

і створення національних трастів. Крім того, до міжнародного приватного права, 

податкового законодавства та законодавства, що стосується процедури 

банкрутства, були внесені спеціальні положення щодо регулювання трастових 

відносин. 

Франція. Досвід Франції є особливо цікавим, оскільки в силу історичних 

зв’язків із Англією вона порівняно рано почала стикатися з інститутом трасту. Як 

зазначає Н. В. Соколова, «приблизно з середини ХІХ ст. у французьких судах 

                                                             
610 Див.: Peter N., Hess D. Aspects of Trust Litigation in Switzerland. The Journal of International 
Tax, Trust and Corporate Planning. 2014. Vol. 21, No. 4. Р. 337, 339. 
611 Fiduciary relationship (fiducie) – фідуціарні правовідносини або фідуція згідно 
зі швейцарським правом базуються на договірних відносинах. Фідуціарій повинен прийняти 
титул для того, щоб виникли фідуціарні відносини, на відміну від трасту, де згода довірчого 
власника є обов’язковою (Barmes M. Trust Business in Switzerland – Do’s and Don’ts. Р. 12). 
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виникають спори, об’єктом яких є трасти. Як правило, судді погоджувалися 

визнати дійсність таких трастів за умови, що відповідні відносини 

підпорядковувалися іноземному праву. При цьому суди ретельно обходили 

проблему кваліфікації трастів. Вони просто визнавали дійсність трастів, 

ґрунтуючись на нормах іноземного права, існування і зміст яких було доведено 

заінтересованою стороною. Для французької судової практики характерні 

рішення, в яких основна увага приділяється сумісності деяких наслідків 

створення трасту з французькою правовою системою, але не робляться спроби 

дати яку-небудь чітку кваліфікацію трастам»612. За словами А. С. Генкіна, 

у Франції «на етапі між 1880 та 1929 роками судді не визнавали оригінальність 

трасту та намагалися буквально «перекладати» цей англіцизм». Паризький суд 

у 1883 р. анулював дію англійського міжнародного трасту та визнав його функції 

аналогом функцій повіреного. У 1897 р. Суд Сієни також визнав недійсним 

конструкцію трасту та вказав, що функції довірчого власника еквівалентні 

функціям виконавця заповіту613. А у подальшому суди Франції почали розглядати 

траст як договірну конструкцію614. 

Як зазначає Н. В. Соколова, у судовій практиці країн романо-германського 

права не так багато справ, пов’язаних із кваліфікацією відносин, що виникають 

у рамках довірчої власності, тому вони, як правило, стають предметом 

обговорення всіх правників, що спеціалізуються в галузі трастів615. 

Найбільш відомими справами у Франції, пов’язаними із трастами, є справа 

Ганей (L’affaire de Ganay), розглянута Апеляційним судом Парижа (1970), і справа 

Зісенісс (L’affaire Zieseniss), що була предметом розгляду Касаційного суду 

Франції (1996). В обох наведених справах французькі суди визнали дійсність 

                                                             
612 Соколова Н. В. Правовая модель доверительной собственности (траста) и использование ее 
в наследственном праве Франции и Швейцарии: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2011. 
С. 57. 
613 Генкин А. С. Отношения собственности и их реализация в доверительных (трастовых) 
операциях: дис. … канд. экон. наук: 08.00.01, 08.00.10. М., 1998. С. 91–92. 
614 Соколова Н. В. Доверительная собственность (траст) в континентальной Европе. М.: 
Инфотропик Медиа, 2012. С. 44. 
615 Там само. С. 45. 
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трасту, але кваліфікували його як договірну конструкцію616. 

Таким чином, Франція історично не визнавала самобутність трасту і була 

противницею уведення цього інституту у власне право. Причому, як і в Україні, 

основною перешкодою у запровадженні інституту трасту у право Франції 

протягом багатьох років вважалося «розчленування» або «розщеплення» права 

власності між довірчим власником і бенефіціаром. Право Франції не визнавало 

такої «подвійності», оскільки у цивілістичній традиції patrimoine могла бути лише 

одна. 

Проте з подальшим розвитком економічних відносин і збільшенням 

популярності трасту у світі, а також під впливом потужних європейських 

тенденцій у лютому 2007 р. Франція прийняла Закон № 2007–211, яким 

до Цивільного кодексу Франції було уведено інститут fiducie. 

Хоча інститут fiducie є порівняно молодим, до його офіційного уведення 

у право Франції там існували непоіменовані фідуціарні конструкції, які 

передбачали можливість передачі права власності на майно для досягнення певної 

мети. Серед них так звана застава готівки, яка передбачала передачу права 

власності на певну суму грошей від боржника до його кредитора з метою 

забезпечення боргу. Взагалі передача повного права власності, особливо 

на фінансові інструменти, часто використовувалася для забезпечення виконання 

фінансових зобов’язань617. До речі, перші два приклади застосування нового 

інституту після набуття чинності змін до Цивільного кодексу у 1998 р. також 

забезпечували fiducie. Проте, попри подібність таких непоіменованих фідуціарних 

конструкцій з деякими видами трасту, між ними існувала принципова відмінність. 

Вона полягала у тому, що у трасті майно довірчого власника було відділене від 

його власності, тоді як у французькому банківському та фінансовому праві 

передане майно не було ізольоване від іншого майна кредитора. Більше того, 

метою такого відчуження було надання дозволу кредитору, який тимчасово 

                                                             
616 Там само. С. 45–49. 
617 Див.: Barriére F. The French fiducie, or the chaotic awaking of a sleeping beauty. Re-imagining 
the Trust: Trusts in Civil Law / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. Р. 223–224. 
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утримував майно, використовувати таке майно як гарантію618. 

Ще однією трастоподібною конструкцією у Франції було фідуціарне 

управління (fiducie-gestion), яке використовувалося у банківській та фінансовій 

сферах у спільних фондах і фондах сек’ютиризації. У цій конструкції передані 

борги або майно були відділені від майна акціонерів, майна керівництва фонду 

та від майна організації, яка утримувала майно619. 

Пропозиції щодо уведення інституту fiducie у право Франції з’явилися 

ще у 1990-х роках, тобто невдовзі після прийняття Конвенції про трасти, проте 

на той час проти цього висловилися податкові органи країни. Пізніше проти 

правової природи запропонованого інституту висловило заперечення 

і Міністерство юстиції Франції. Враховуючи багатолітній спротив на різних 

рівнях, закон про уведення fiducie було прийнято лише у 2007 р. за активного 

лобіювання сенатора Ф. Мартіні (Ph. Martini), який вважав, що запровадження 

такої конструкції у право Франції означатиме «маленьку юридичну революцію 

або хоча б ренесанс»620. 

Навіть після внесення змін до Цивільного кодексу Франція з великою 

обережністю ставилася до нового інституту, максимально обмеживши сферу його 

застосування. Спочатку установниками могли бути лише юридичні особи, які були 

платниками податків з компаній у Франції, довірчими власниками могли бути 

лише фінансові організації, а сама fiducie не могла передбачати безкоштовне 

відчуження. Знадобилося ще кілька років для того, щоб зняти основну частину 

зазначених обмежень621. 

Відповідно до ст. 2011 Цивільного кодексу Франції fiducie – 

це домовленість, за якою один або більше установників передає майно, права 

                                                             
618 Див.: Forti V. Comparing American Trust and French Fiducie. The Columbia Journal of European 
Law Online. 2010. Vol. 17. Р. 30. 
619 Там само. Р. 31. 
620 Douglas J. S. Trusts and their equivalents in civil law systems: Why did the French Introduce the 
Fiducie into the Civil Code in 2007? What might its effects be? The WA Lee Lecture 2012. QUT Law 
Review. 2013. Vol. 13, No. 1. Р. 10. 
621 Див.: Barriére F. The French fiducie, or the chaotic awaking of a sleeping beauty. Re-imagining 
the Trust: Trusts in Civil Law / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. Р. 241–249. 
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або забезпечувальні права, або їх сукупність, наявні або ті, що виникнуть 

у майбутньому, одному або кільком фідуціаріям, які тримають їх окремо від 

їхнього власного майна та діють із визначеною метою на користь одного або 

кількох бенефіціаріїв622. 

В основу поняття fiducie було покладено поняття трасту, що міститься у ст. 2 

Конвенції про трасти. Дійсно, якщо порівняти положення Конвенції про трасти 

та розділу XIV Цивільного кодексу, то можна віднайти спільні риси: по-перше, 

майно, що передається, становить окремий фонд, відділений від майна фідуціарія; 

по-друге, як у трасті, так і fiducie титул власності переходить до фідуціарія; по-

третє, фідуціарій зобов’язаний управляти майном відповідно до умов трасту (або, 

відповідно, fiducie) та на виконання спеціальних обов’язків. Водночас дослідники 

цього інституту наголошують, що все-таки сфера застосування fiducie є дещо 

вужча, аніж трасту згідно з положеннями Конвенції623. 

Окремо варто наголосити, що між класичним англо-американським трастом 

і fiducie існують принципові відмінності, через що в англомовній літературі при 

характеристиці цього інституту, як правило, не використовується термін «trust», 

а лише «fiducie» для підкреслення відмінностей між цими правовими 

конструкціями. Основною відмінністю між ними є те, що у французькій fiducie 

немає поділу прав довірчого власника та бенефіціара за загальним правом 

і за правом справедливості, оскільки такий поділ відсутній у французькому праві. 

Крім того, як вбачається з формулювань Цивільного кодексу, fiducie за своєю 

природою та місцем серед інших інститутів права тяжіє до договірних 

зобов’язань, тоді як траст не є договором згідно з англійською традицією. Взагалі, 

на думку науковців, «запровадження fiducie у 2007 р. у Франції має розглядатися 

насправді не як сприйняття чогось схожого на англосаксонський або англо-

американський траст, а більше як повне визнання фідуціарних правовідносин 

як таких, коли відсутність такого інституту могла б бути для Франції недоліком 

                                                             
622 Civil Code of France, Last amendment translated: Act No. 2013–404 of 17 May 2013. Legifrance. 
623 Barriére F. The French fiducie, or the chaotic awaking of a sleeping beauty. Re-imagining the 
Trust: Trusts in Civil Law / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012. Р. 227. 
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в економічних змаганнях з іншими країнами»624. 

Згідно з положеннями Цивільного кодексу Франції fiducie може виникати 

на підставі закону або договору. При цьому установник або фідуціарій може бути 

бенефіціаром або одним із бенефіціарів за договором fiducie. Вона має бути прямо 

вираженою, викладеною у письмовій формі (у випадках, визначених Цивільним 

кодексом, посвідчена нотаріально) та протягом місяця зареєстрована у податкових 

органах за місцем знаходження фідуціарія або у податковому офісі для 

нерезидентів, якщо фідуціарій не є резидентом Франції. 

Особливістю відносин у французькій fiducie є те, що перелік потенційних 

довірчих власників є чітко визначений законом. Зокрема, ними можуть бути: 

кредитні установи, інвестиційні компанії, страхові компанії та юристи. Приватні 

особи категорично виключені із зазначеного списку. Як зазначає Б. Маллє-Бріко 

(B. Mallet-Bricout), «довірчі власники жодним чином не класифіковані 

у французькому праві і не віднесені до жодної наявної категорії… Вони не є 

класичними менеджерами або адміністраторами, проте мають нове для Франції 

становище – володіють двома patrimony – власною власністю та довірчою 

власністю»625. 

Стаття 2018 Цивільного кодексу Франції передбачає, що договір fiducie має 

визначати: майно, право або забезпечувальні права, які передаються. Якщо 

йдеться про майбутнє майно, права або забезпечувальні права, то вони мають 

бути такими, які можна визначити: строк передачі, який не може перевищувати 

99 років з моменту підписання договору; особа установника (-ків); особа 

фідуціарія (-їв) (до речі, як правило, фідуціаріями стають кредитні організації, 

страхові компанії, іноді юристи); особа бенефіціарія (-їв), якщо цього немає, 

то мають бути правила, за якими він може бути визначений; завдання фідуціарія 

(-їв) або обсяг його повноважень в управлінні та відчуженні. Ці умови договору є 

                                                             
624 Див.: Douglas J. S. Trusts and their equivalents in civil law systems: Why did the French 
Introduce the Fiducie into the Civil Code in 2007? What might its effects be? The WA Lee Lecture 
2012. QUT Law Review. 2013. Vol. 13, No. 1. Р. 6. 
625 Mallet-Bricout B. The Trustee in the French Fiducie. The Worlds of the Trust / Ed. by L. Smith. 
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істотними, оскільки за їх відсутності договір fiducie може бути визнаний 

недійсним. 

Загалом Цивільний кодекс передбачає існування двох видів fiducie: fiducie 

з метою управління та забезпечувальну fiducie. 

Перший різновид (fiducie з метою управління) передбачає управління 

майном на користь установника або на користь довірчого власника (тобто 

в такому випадку останній управляє в своїх інтересах, поки майно офіційно 

не стане частиною його особистої власності – patrimony, тобто до того моменту, 

коли на це майно може бути звернуто стягнення кредиторами за позовами, що 

виникають за межами управління fiducie)626. 

Забезпечувальна fiducie передбачає передачу майна – рухомого чи 

нерухомого, матеріального чи нематеріального – для забезпечення погашення 

боргу (кредитором є бенефіціар fiducie). Це є різновидом забезпечення, яке 

ґрунтується на передачі титулу (title-based security). При цьому Ф. Барієр 

(F. Barriиre) підкреслює, що «можливі різні варіанти: установник може бути 

боржником, хоча не обов’язково; довірчий власник може бути кредитором, хоча 

не обов’язково; fiducie може передбачати передачу майна третім особам, хоча 

не обов’язково; майно може залишатися доступним для установника, хоча 

не обов’язково… Тобто характеристика чогось як «забезпечення» не є синонімом 

фіксованої домовленості, і це не виключає динамічного управління майном, яке 

було передане в якості забезпечення…»627. 

Таким чином, Франція обрала власний шлях розвитку фідуціарних відносин 

через уведення у власне право трастоподібної конструкції fiducie, яка має багато 

спільних ознак із трастом, проте не ототожнюється з ним. При цьому сфера 

застосування французької fiducie є досить обмеженою: використовується 

                                                                                                                                                                                                                 
Cambridge University Press, 2013. P. 142. doi: https://doi.org/10.1017/CBO9781139505994.009. 
626 Barriére F. The French fiducie, or the chaotic awaking of a sleeping beauty. Re-imagining the 
Trust: Trusts in Civil Law / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2012.Р. 247–248. 
627 Barriére F. The security fiducie in French Law. The Worlds of the Trust / Ed. by L. Smith. 
Cambridge University Press, 2013. P. 101. 
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найчастіше для управління переданим майном і забезпечення виконання 

зобов’язань. 

Німеччина. Почнемо з того, що у 1984 р. Федеральний Суд Німеччини 

постановив, що «юридична концепція трасту так, як вона відома у загальному 

праві, є несумісною з доктринальною структурою німецького права»628. Як 

зазначають відомі німецькі дослідники трастів Дж. Рехан (J. Rehahn) та А. Грімм 

(A. Grimm), «німецьке право не здатне досягати того ж ефекту, що і траст 

у загальному праві, і не має єдиної специфічної концепції, яка працює як траст. 

Проте, підкреслюють дослідники, навіть якщо німецьке право не знає трасту, який 

існує у загальному праві, у німецькому праві є кілька концепцій, які функціонують 

по-іншому, проте досягають результатів, які можна порівняти з фідуціарними 

відносинами, або які базуються на подібній ідеї»629. 

Зокрема, у Німеччині існує інститут Treuhand, який багато дослідників 

порівнюють із англо-американським інститутом трасту. Дійсно, з лінгвістичної 

точки зору, ці поняття збігаються, проте не збігаються з позицій права. До речі, 

німецькі вчені з метою запобігання змішуванню цих понять взагалі пропонують 

називати Treuhand «німецьким трастом», підкреслюючи таким чином 

відмінність між ним і англо-американською довірчою власністю630. 

Як зазначає І. Гвелесіані (І. Gvelesiani), німецькому праву відомий інститут 

fiduziarische Treuhand, тобто дослівно «довірчий траст» – «конструкція, 

відповідно до якої особа передає повне речове право (in rem) іншій особі, яка 

зобов’язана мати з ним справу у спосіб, визначений у договорі. Довірчий 

власник (Treuhänder) зазвичай стає юридичним власником. При цьому він може 

передати легальний титул на майно третій особі, тоді як установник/бенефіціар 

(Treugeber) має право лише вимагати відшкодування шкоди у тих випадках, 

                                                             
628 Цит. за: Rehahn J., Grimm A. Country Report: Germany. The Columbia Journal of European Law 
Online. 2012. Vol. 18. Р. 93. 
629 Там само. Р. 93. 
630 Там само. Р. 93; Gvelesiani І. «Treuhand» and «Fiducie» (Terminological Problematics). 
Challenges of the Knowledge Society. Private law. Р. 173. 
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коли трасті порушує зобов’язання». З цього дослідниця доходить висновку, що 

така конструкція не повною мірою захищає права установника та є досить 

ризиковою631. 

На її погляд, менш ризиковою є конструкція Ermächtigungstreuhand, яка 

виникає на підставі угоди, відповідно до якої установник «не передає усі права 

in rem на річ Treuhänder, а лише уповноважує його управляти або 

розпоряджатися майном у специфічній манері. Якщо довірчий власник 

перевищить свої повноваження, розпорядження майном визнаватиметься 

недійсним… Немає реального відділення майна, а захист установника відіграє 

менш важливу роль, оскільки він все ще залишається власником з усіма 

повноваженнями»632. 

Окрім наведених довірчих конструкцій, пов’язаних з управлінням майном, 

у Німеччині також існують фідуціарні конструкції, які виконують функції 

забезпечення виконання зобов’язань. Зокрема, як зазначає К. Г. Некіт, 

посилаючись на дослідження А. В. Єгорова, «у Німеччині доволі широко 

використовується так звана фідуція-забезпечення, коли дебітор передає кредитору 

у якості забезпечення свою власність, яку кредитор зобов’язується повернути 

дебітору за умови повної виплати боргу. Цей спосіб забезпечення має назву 

Sicherungsuebereinigung для майна і Sicherungsabtretung для майнових прав і був 

свого часу розроблений у Німеччині судовою практикою з метою уникнення 

низки законодавчих обмежень, пов’язаних із використанням застави. 

За допомогою цієї правової конструкції позичальник передає кредитору право 

власності на рухому річ, що передається як забезпечення зобов’язання, для чого 

укладається угода про збереження речі у володінні позичальника і про 

встановлення опосередкованого володіння кредитора»633. 

                                                             
631 Gvelesiani І. German «Treuhand» vis-á-vis Austrian «Treuhand» (Terminological Study). 
European Scientific Journal: Special ed. 2015. Р. 134. 
632 Там само. Р. 134. 
633 Некіт К. Г. Правове регулювання фідуціарних відносин у європейських правових системах. 
Науковий вісник Ужгородського університету, Серія Право. Вип. 15. 2011. С. 191; 
Некіт К. Г. Управління майном у цивільному праві Німеччини: вдосконалення вітчизняного 
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Таким чином, у праві Німеччини можна виділити два види довірчих 

конструкцій – пов’язані з управлінням переданим майном на користь бенефіціара 

і такі, що виконують функцію забезпечення виконання зобов’язання. В одних 

випадках право власності на майно повністю переходить до Treuhänder (довірчого 

власника), проте воно обтяжується обов’язком останнього виконувати певні дії 

на користь бенефіціара (при управлінні майном) або обов’язком повернути майно 

після сплати боргу (у разі забезпечення виконання зобов’язання). В інших 

випадках право власності залишається в установника, а довірчий власник 

зобов’язаний виконувати певні дії або надавати послуги. 

Окрім наведених довірчих конструкцій у Німеччині також існує кілька 

фідуціарних інститутів, які використовуються у спадковому праві. Серед них 

варто назвати Dauertestamentsvollstrecker, тобто інститут «виконавця заповіту 

з тривалими повноваженнями щодо управління спадковою масою», який, 

за словами Дж. Рехана та А. Грімма, є «найбільш порівнюваним з довірчим 

власником»634. На їхню думку, після смерті спадкодавця власниками майна стають 

його спадкоємці. Проте розпорядження майном знаходиться в руках призначеного 

виконавця. Як у спадковому трасті, так і при управлінні майном виконавцем 

заповіту кредитори бенефіціарів або спадкоємців не мають права задовольняти 

свої вимоги за рахунок набутої спадщини, що перебуває у розпорядженні 

виконавця заповіту635. 

Крім того, у Німеччині «майно може передаватися виконавцю заповіту або 

у власність, або в розпорядження в інтересах вигодонабувача. Уповноважена особа 

здійснює управління частинами спадкової маси відповідно до вказаних цілей. 

Визначення черговості спадкоємців у Німеччині можливе шляхом призначення 

попереднього (Vorerbe) та наступного спадкоємця (Nacherbe). Наступний 

спадкоємець за загальним правом набуває майно після смерті попереднього, проте 

                                                                                                                                                                                                                 
законодавства. Порівняльно-аналітичне право. 2014. №  2. С. 121. 
634 Rehahn J., Grimm A. Country Report: Germany. The Columbia Journal of European Law Online. 
2012. Vol. 18. Р. 99. 
635 Там само. Р. 99–100. 
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спадкодавець у заповіті або договорі про передачу майна в спадщину може вказати 

інший юридичний факт, який тягне за собою виникнення права власності у другого 

спадкоємця. Першочерговий власник не має права відчужувати майно без згоди 

наступного»636. Іноді зазначений інститут порівнюють зі спадковим трастом, 

принаймні у тих випадках, коли майно переходить у власність первісного 

спадкоємця. Проте, незважаючи на деяку схожість, на нашу думку, між цими 

інститутами існує кардинальна відмінність – у німецькому варіанті первісний 

власник має право володіти майном, використовувати його на свою користь 

та отримувати прибутки від нього (хоча розпоряджатися майном він може лише 

за згодою другого спадкоємця), що суперечить ідеї трасту, яка забороняє 

використання трастового майна в інтересах довірчого власника. 

З викладеного зрозуміло, що фідуціарні конструкції, що існують 

у Німеччині, хоча і дозволяють частково досягнути тих же цілей, що і траст, 

принципово відрізняються від трастів за своєю правовою природою. При цьому 

слід зазначити, що незважаючи на те, що Німеччина до цих пір не визнає інститут 

трасту, за певних обставин траст все-таки допускається637. 

По-перше, німці мають право створювати іноземні трасти, хоча передати 

майно, розміщене на території Німеччини у траст, вони не можуть. Німеччина 

не ратифікувала Конвенцію про трасти, а відтак німецька нерухомість або частка 

у німецькій компанії чи партнерстві не можуть бути передані в іноземний траст. 

При цьому траст не буде зареєстрований у земельному реєстрі або реєстрі 

компаній. 

По-друге, хоча німці і не мають права виступати установниками у спадкових 

трастах, відповідно до Європейських правил спадкування (Regulation (Eu) No. 

650/2012 Of The European Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable 

                                                             
636 Мазаева А. В. Доверительное управление и траст: опыт стран континентального права. 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. №  1 (62). С. 110–
111; див. також: Rehahn J., Grimm A. Country Report: Germany. The Columbia Journal of European 
Law Online. 2012. Vol. 18. Р. 97. 
637 Див.: Fürwentsches A. The (Non) Recognition of Trusts in Germany. Insights. 2015. Vol. 2, No. 
7. Р. 4. 
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Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Acceptance and Enforcement of 

Authentic Instruments in Matters of Succession and on the Creation of a European 

Certificate of Succession of 4 July 2012)638, якщо особа померла після 16 серпня 

2015 р., будуть застосовуватися правила спадкування за законом останнього місця 

проживання померлого. І не суттєво, де було останнє місце проживання – в межах 

чи поза межами Євросоюзу. Як підкреслюють дослідники, «це означає, що 

з 17 серпня 2015 р. німець, який постійно проживає у США, може створити 

спадковий траст, навіть з точки зору німця, оскільки будуть застосовуватися 

спадкові закони з точки зору США, якщо тільки заповідач не обере німецьке 

спадкове право»639. 

Отже, у праві Німеччині відсутній інститут трасту як такий, проте 

напрацьована низка власних трастоподібних конструкцій, які тою чи іншою мірою 

дають змогу досягти цілей, аналогічних з трастом. При цьому Німеччина також 

не стоїть осторонь загальноєвропейських процесів і у певних випадках визнає 

та дозволяє створення іноземних трастів. 

Іспанія. Одним із противників уведення трасту у національне право завжди 

була Іспанія. У 1995 р. з’явилася книга Д. М. У. Уотерса (D. M. W. Waters) 

«Інститут трасту у цивільному та загальному праві»640, у якій було підкреслено 

несприйняття іспанськими юристами іноземних трастів і сумніви щодо них. 

Іспанці не бажали використовувати інститут, який традиційно асоціювався 

із шахрайством. Крім того, траст для них вважався несумісним із засадами 

цивільного права Іспанії і непотрібним з огляду на можливість досягнення його 

цілей за рахунок альтернативних механізмів. До прикладу, в Іспанії управління 

власністю може забезпечуватися за рахунок фідуціарного контракту fiducia com 

                                                             
638 Regulation (Eu) No. 650/2012 of The European Parliament and of the Council on Jurisdiction, 
Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Acceptance and Enforcement of 
Authentic Instruments in Matters of Succession and on the Creation of a European Certificate of 
Succession of 4 July 2012. Official Journal of the European Union. 2012. L 201/107. 
639 Fürwentsches A. The (Non) Recognition of Trusts in Germany. Insights. 2015. Vol. 2. No. 7. 
Р. 4. 
640 Waters D. W. M. The Institution of the Trust in Civil and Common Law. London: Martinus 
Nijhoff Publishers, 1995. 453 р. 
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amico або договору доручення. У галузі спадкового права функціонує інститут 

фідеокомісійного призначення спадкоємця (fideicommissary substitution). Більше 

того, у разі необхідності захистити власність від посягань кредиторів може бути 

застосований договір пожиттєвого утримання, узуфрукт або продаж 

із застереженням про невідчуження. Благодійні цілі можуть бути досягнуті через 

розвинуту систему благодійних організацій тощо641. 

До прикладу, іспанський інститут fideicommissary substitution стосується 

передачі майна у спадкових відносинах і передбачає, що спадкоємець 

(фідуціарій) отримує майно так, як визначено спадкодавцем у заповіті. 

Фідуціарієм може бути фізична або юридична особа. Він зобов’язаний управляти 

майном та утримувати його, а потім передати його повністю або певну частину, 

залежно від заповіту, третій особі (фідеокомісарію). Існує кілька різновидів 

fideicommissary, які розрізняються залежно від прав та обов’язків, наданих 

фідуціарію (першому спадкоємцю) щодо майна, яке має бути передане 

фідеокомісарію (другому спадкоємцю), які варіюють від управління майном 

аж до права продати майно642. 

Як зазначають дослідники, основна відмінність між трастом 

і fideicommissary substitution полягає у тому, що в останнього «не існує окремого 

фонду, немає різниці між юридичним та економічним поняттями права власності, 

фідуціарій отримує право власності в юридичному та економічному значеннях 

відразу як повноцінний спадкоємець, і майно може бути успадковане 

фідеокомісарієм лише після смерті фідуціарія. При цьому фідеокомісарій також 

буде повноцінним спадкоємцем. Ще однією відмінністю цих двох інститутів є 

те, що у fideicommissary substitution може бути лише два переходи права власності 

на майно за заповітом – від померлого до фідуціарія і від фідуціарія 

                                                             
641 Див.: Santisteban S. M. Country report: Spain. The Columbia Journal of European Law Online. 
2012. Vol. 18. Р. 36, 38. 
642 Wagner G. V., Garcia-Perrote Forn M. Spanish Tax Treatment for Foreign Trusts. The Journal of 
International Tax, Trust and Corporate Planning. 2012. Vol. 19, No. 3. Р. 197. 
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до фідеокомісарія, тобто він не має такої властивості трасту, як тривалість»643. 

Слід зазначити, що за останні п’ятнадцять років ставлення до трасту 

в Іспанії значною мірою змінилося. У 2003 р. в Іспанії було прийнято Закон про 

внесення змін до Цивільного кодексу, Цивільного процесуального кодексу 

та податкового законодавства, який дозволяє захищати майно шляхом передачі 

його в управління. За словами С. М. Сантістебан (S. M. Santisteban), цей Закон 

«привернув значну увагу іспанських дослідників трасту. Він вніс важливі зміни 

до іспанського приватного права, зокрема, значно змінивши правила 

спадкування»644. Серед іншого, зазначений Закон дозволив створювати 

fideicommissary substitution на користь недієздатної особи через покладання 

«тягаря» обов’язкового спадкування на його братів чи сестер. Закон також 

дозволив іншому з подружжя, хто лишився живим, взяти на себе обов’язок 

розподілити частину майна серед спільних дітей або спадкоємців померлого. 

Більше того, Закон модернізував існуючі інструменти, такі як договір 

пожиттєвого утримання, та ввів декілька інститутів, яких раніше не було 

в іспанському праві. Зокрема, Закон запровадив можливість створення 

захищеного фонду, який може використовуватися для задоволення потреб осіб 

з інвалідністю, підтвердженою компетентним органом влади або судом645. 

Крім того, останнім часом поступово змінюється і практика в частині 

визнання англо-американського трасту. Зокрема, Верховний Суд Іспанії у 2008 р. 

виніс рішення у спадковій справі, де було теоретично визнано американський 

траст. Спадковий траст був створений двома громадянами США відповідно 

до законів США та передбачав, що коли помре один із батьків, їхня донька 

(позивач) стане бенефіціаром щодо нерухомості, розташованої в Іспанії 

і переданої у траст. У цій справі Верховний Суд визнав, що відповідно 

до колізійних норм, що містяться у Цивільному кодексі, право, що застосовується 

                                                             
643 Там само. Р. 197. 
644 Santisteban S. M. Country report: Spain. The Columbia Journal of European Law Online. 2012. 
Vol. 18. Р. 39. 
645 Там само. Р. 39. 
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до спадкування, якщо йдеться про землі, є особистим законом померлого, тобто 

правом США. Хоча для іспанського суду для застосування іноземного закону 

необхідно, щоб позивач довів його. У цій справі позивачка не змогла довести 

іноземне право, тому суд не зміг його застосувати і був змушений керуватися 

іспанським правом, яке, як уже зазначалося, не визнає інституту трасту. Зрештою, 

суд не визнав дійсність трасту в Іспанії, але відмовив із суто формальних підстав –

 через недоведення позивачем належного права, а не через принципове невизнання 

трасту іспанськими судами646. 

На сьогодні Іспанія не ратифікувала Гаазьку конвенцію про трасти, хоча 

вона є учасницею Брюсельської конвенції про юрисдикцію та примусове 

виконання судових рішень з цивільних і торгових справ (1968)647, яка, як уже 

зазначалося у розділі І, була замінена Регламентом Ради № 44/2001648, а пізніше 

і Регламентом № 1215/2012649. У зв’язку з цим виникла парадоксальна ситуація, 

оскільки іспанські суди мають повноваження розглядати справи, що виникають 

із трастів, на основі зазначеного Регламенту, проте не мають правил у власному 

міжнародному приватному праві, які б стосувалися трастів та, відповідно, 

матеріальних норм у цій сфері. Так, згідно з положеннями Регламенту 

№ 1215/2012, юрисдикція іспанських судів поширюється на справи, у яких: існує 

письмове застереження, що справа підвідомча відповідному суду; суд може 

застосувати свою юрисдикцію; відповідач доміцильований в Іспанії або траст 

доміцильований в Іспанії650. Таким чином, іспанські суди повноважні розглядати 

                                                             
646 Wagner G. V., Garcia-Perrote Forn M. Spanish Tax Treatment for Foreign Trusts. The Journal of 
International Tax, Trust and Corporate Planning. 2012. Vol. 19. No. 3. Р. 197–198. 
647 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial 
matters. 1968. Official Journal L. 1972. 299. P. 0032–0042. 
648 Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial matters. December 22, 2000. Official Journal L. 2001. 012. 
P. 0001–0023. 
649 Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and 
the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. December 12, 2012. 
Official Journal of the European Union. 2012. L 351/1. 
650 Див.: Ubertazzi B. The Trust in Spanish and Italian Private International Law: Part ІІ. Trusts & 
Trustees. 2007. Vol. 13. Iss. 1. Р. 8. 
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справи стосовно інституту, який не визнається іспанським цивільним правом. 

Отже, Іспанія на сьогодні не визнає інституту трасту і не планує вводити 

його у своє національне право. При цьому вона виробила цілу низку власних 

фідуціарних конструкцій, які певною мірою можна порівнювати з трастами, проте 

в жодному разі не ототожнювати їх з огляду на принципові відмінності. Іспанські 

суди мають право розглядати спори, що виникають із трастів, хоча у законодавстві 

цієї країни відсутні як спеціальні колізійні норми, так і матеріальні норми, які 

стосуються довірчої власності. 

Російська Федерація. На сьогодні Російська Федерація офіційно не визнає 

інститут трасту і ставиться до нього якщо не відверто вороже, то принаймні дуже 

обережно й підозріло. Таке ставлення росіян до довірчої власності можна 

пояснити передусім негативним досвідом запровадження довірчих послуг 

у цивільне право Росії. Так, з моменту прийняття Президентом Російської 

Федерації сумнозвісного Указу «Про довірчу власність (траст)» від 24 грудня 

1993 р. № 2296651 він «відразу ж набув історичного значення як взірець юридичної 

безграмотності та неповаги до вітчизняних правових традицій»652. Згаданий 

нормативний акт був непродуманим і передчасним. На нашу думку, саме він 

заклав підвалини переважно негативного ставлення російських юристів 

і практиків до трасту. Проте і подальші кроки російського законодавця у сфері 

запровадження трастових послуг не завжди були успішними, що лише 

посилювало несприйняття трасту як такого. 

Поряд з цим російське цивільне право виробило власну трастоподібну 

конструкцію – інститут довірчого управління майном, який отримав підтримку 

і почав активно використовуватися у різних сферах господарювання. Зрозуміло, що 

він не ототожнювався з трастом і не міг замінити його. Це був новий інститут, який 

                                                             
651 О доверительной собственности (трасте): Указ Президента Российской Федерации 
от 24 декабря 1993 №  2296. 
652 Витрянский В. В. Договор доверительного управления имуществом: понятие и правовое 
регулирование. Государство и право. Приложение №  10. 2001. №  10. С. 24; Брагинский М. И., 
Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании 
услуг. М.: Статут, 2005. С. 833. 
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за певних обставин дозволяв досягнути окремих цілей, що і траст, проте мав 

абсолютно іншу правову природу. У зв’язку з появою нового інституту управління 

майном у праві Росії науковці та практики підготували таку кількість коментарів 

і цілих наукових праць, що лише б їхній аналіз міг би зайняти значну частину 

цього дослідження. За останні двадцять років у Росії було захищено декілька 

десятків дисертаційних робіт з права та економіки, які прямо чи опосередковано 

стосувалися трастів і довірчого управління майном 653. 

                                                                                                                                                                                                                 
 
653 Зокрема див.: Алябьев Д. Н. Договор доверительного управления имуществом в гражданском 
праве России: дис. канд. … юрид. наук: 12.00.03. Волгоград, 2000. 186 с.; Белоусова Е. В. 
Правовое регулирование фидуциарных договоров по гражданскому праву России: дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.03. Владикавказ, 2011. 189 с.; Бессонова А. А. Доверительное управление в 
системе экономических отношений: дис. канд. … экон. наук: 08.00.01. Владивосток, 2000. 162 
с.; Баранов В. Ф. Возникновение и развитие английского общего права в XII‒XVII веках: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2012. 258 с.; Генкин А. С. Отношения собственности и их 
реализация в доверительных (трастовых) операциях: дис. … канд. экон. наук: 08.00.01, 08.00.10. 
М., 1998. 162 с.; Гридчина А. В. Доверительное управление собственностью в системе 
экономических отношений: дис. ... канд. экон. наук: 05.13.10. М., 1999. 205 с.; Горбунов В. В. 
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рынке: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05,  08.00.10. СПб., 2000. 157 с.; Игнатьева Д. А. Трастовые 
операции на рынке ценных бумаг и перспективы их развития: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. 
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М., 2014. 191 с.; Каночкина В. С.Совершенствование организационно-экономического 
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Доверительное управление имуществом в зарубежном и российском праве: дис… канд. юрид. 
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Переважна більшість зазначених досліджень була присвячена специфіці 

                                                                                                                                                                                                                 
Кудрявцева Е. С. Перспективы использования доверительного управления имуществом в 
особых экономических зонах Российской Федерации: на примере опыта оффшорных зон: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2008. 181 с.; Кузнецова В. В. Правоотношения доверительного 
управления имуществом в предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03. Самара, 2006. 190 с.; Куканов А. В. Правовое регулирование договора доверительного 
управления недвижимым имуществом по законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03. М., 2008. 194 с.; Макарычева И. В. Институт траста и проблемы его 
становления в России: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01. Нижний Новгород, 1999. 152 с.; 
Михеева Л. Ю. Доверительное управление имуществом в гражданском праве России: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03. Томск, 1998. 191 с.; Московина О. П. Объект и предмет договора 
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та характерним ознакам інституту довірчого управління майном, що був уведений 

у цивільне право Росії. Частина дисертаційних робіт стосувалася особливостей 

довірчого управління окремими об’єктами – цінними паперами, нерухомим 

майном, грошовими коштами, пайовими інвестиційними фондами, виключними 

правами тощо. При цьому більшість із названих дослідників порівнювали 

російське довірче управління із трастом, а під час аналізу виконання довірчим 

управителем своїх повноважень проводили паралелі не лише між довірчим 

управителем і трасті, але й агентом, повіреним та іншими особами, що діють 

у чужому інтересі. 

Потрібно також зазначити, що більшість дослідників розмірковувала на тему 

доцільності та можливості, плюсів і мінусів уведення трасту у національне право 

Російської Федерації. Якщо коротко підсумувати підходи російських науковців, 

то, безумовно, можна знайти як прихильників уведення трасту у право Росії, так 

і противників цього. 

Більшість науковців, серед яких можна назвати класиків російської цивілістики 

В. В. Вітрянського, В. А. Дозорцева, Є. О. Суханова, Л. Ю. Міхеєву та інших, 

залишається на категоричній позиції щодо неможливості інкорпорації трасту в право 

Росії через несумісність його із основними засадами цивільного права. Основні їхні 

аргументи зводяться до того, що концепція трасту суперечить основним засадам 

права неподільності права власності в Росії, а також існування значних ризиків 

зловживання довірчим власником своїми правами. 

До прикладу, В. А. Дозорцев наголошував, що траст міг би призвести 

до більш інтенсивного та безкарного розкрадання державного майна, «особливо, 

коли немає підстав вважати, що всі управителі будуть заслуговувати повної довіри 

і можна виключити їхні зловживання у власних інтересах. За відсутності 

спеціального механізму, коріння якого переходить в іншу систему права, знайти 

управу було б досить складно»654. 

                                                             
654 Цит. за: Булыгин М.М. Договор доверительного управления имуществом в российском и 
зарубежном праве / Под ред. Н. М. Коршунова. М. : Юнити-Дана. Закон и право. 2006. С. 28. 
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Є. О. Суханов, аналізуючи спробу уведення трасту у право Росії, 

підкреслював, що «інститут довірчої власності (трасту) відсутній 

у континентальних правопорядках, оскільки він ґрунтується на вельми своєрідних 

середньовічних традиціях англійського права, запозичених у подальшому 

американською правовою системою. … Траст не можна віднести ані до речових, 

ані до зобов’язальних прав, оскільки такий поділ майнових прав не відомий 

правопорядку, який його породив. Саме тому уведення цього інституту 

у вітчизняний правопорядок президентським указом було вкрай невдалою 

і непродуманою спробою використання чужорідних конструкцій, розрахованих 

на абсолютно іншу систему координат»655. 

Одна з перших дослідниць трасту в Росії Л. Ю. Міхеєва також обрала 

категоричну позицію, що «вітчизняне право ніколи не знало інституту довірчої 

власності у тому вигляді, у якому вона існує в англо-американській системі. Така 

правова конструкція об’єктивно не може існувати в умовах уявлення про єдине 

неподільне право власності з традиційною тріадою повноважень. Вітчизняна 

правосвідомість не здатна сприйняти ситуацію, коли власник, будучи ним 

формально, не має права використовувати її на свій розсуд або вільно визначати 

її долю»656. 

Іншої позиції дотримуються прихильники трасту. Зокрема, П. В. Туришев 

вважає, що «російське право цілком допускає можливість уведення інституту 

довірчої власності (трасту) в «чистому» вигляді, оскільки має досвід регулювання 

«розділеної» власності у вигляді майна державного підприємства, повноваження 

на яке мала держава та саме підприємство». При цьому, на його думку, для 

введення інституту трасту немає необхідності змінювати російське законодавство, 

у якому відповідні функції виконують договори комісії та доручення657. 

                                                             
655 Цит. за: Там само. С. 28. 
656 Михеева Л. Ю. Доверительное управление имуществом в гражданском праве России: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Томск, 1998. С. 37. 
657 Турышев П. Т. Траст и договор доверительного управления имуществом: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.03. М., 1997. С. 7. 
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Інша російська дослідниця І. В. Макаричева, аналізуючи переваги трастів 

з економічної точки зору, зазначає, що «незважаючи на несприятливі інституційні 

умови, які виражаються у формальних і неформальних «правилах гри», об’єктивні 

економічні обставини, які склалися в нашій країні, дозволяють сподіватися 

на подальший розвиток інституту трасту в Росії. І хоча на сьогодні вітчизняна 

трастова справа перебуває далеко не у розквіті сил, чітко видно об’єктивні 

передумови для подальшого прогресу цього, поза всяким сумнівом, необхідного 

елемента фінансового ринку у нашій країні»658. Більше того, вона підкреслює, що 

«проблема інвестиції у виробництво у сучасній Росії постає особливо гостро, тому 

важливо розвивати інститут трасту в якості одного з інвестиційних інститутів, 

а не душити його все новими й новими законодавчими обмеженнями»659. 

Цікавої позиції дотримується Н. О. Новікова, яка вважає, що внаслідок 

запровадження інституту довірчого управління майном «концепція трасту, нехай 

і у зміненому вигляді, органічно влилася у російське право з його концепцією 

неподільності правомочностей власника»660, тобто вона вважає, що траст уже був 

інкорпорований у право Росії, але у вигляді інституту довірчого управління 

майном. 

Є також «помірковані» прихильники трасту. Наприклад, М. В. Ясус у своєму 

дисертаційному дослідженні зробив юридично-економічний порівняльний аналіз 

довірчої власності, яка функціонує у Великобританії та США, та довірчого 

управління, яке існує в Росії. На його думку, траст має безумовну перевагу над 

довірчим управлінням, оскільки він є універсальним механізмом, який дає змогу 

знизити економічні ризики від управління майном, запобігти порушенню довірчим 

власником своїх зобов’язань, а також забезпечити належний захист прав 

                                                             
658 Макарычева И. В. Институт траста и проблемы его становления в России: дис. … канд. 
экон. наук: 08.00.01. Нижний Новгород, 1999. С. 114. 
659 Там само. С. 145. 
660 Новикова Н. А. Договор доверительного управления недвижимым имуществом 
по гражданскому законодательству Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. 
Волгоград, 2017. С. 141. 
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вигодонабувача661. При цьому він пропонує суб’єктам діяльності з довірчого 

управління використовувати «окремі положення трастового регулювання, якими 

не змінюється сутність відносин, що виникають при довірчому управлінні, але 

разом з тим зменшується схильність управителя використовувати майно у своїх 

цілях. Зрозуміло мова йде не про запозичення учасниками економічної діяльності 

інституту трасту, а про запозичення окремих положень трастового права, які 

можуть знизити ризик недобросовісної діяльності»662. 

Інша дослідниця – Т. Л. Наумова також вважає, що «не можна 

протиставляти інститути довірчої власності та довірчого управління майном. 

З точки зору теорії права ці інститути мають суттєві відмінності, водночас 

на практиці у деяких випадках повноваження довірчого наближаються, а іноді й 

рівні повноваженням трасті»663. 

Варта уваги позиція, висловлена відомою російською дослідницею 

довірчого управління З. Е. Беневоленською, яка вважає, що «довірча власність 

у Росії може стати закономірним, логічним продовженням моделі довірчого 

управління за умови стабільності політичних відносин, розвинутості ринку, 

належного рівня цивільної правосвідомості, високої регулятивної ролі судової 

системи»664. У зв’язку з цим вона навіть пропонує на перспективу увести 

у російське право інститут довірчої власності поряд із інститутом довірчого 

управління в якості самостійного речового права, похідного від права власності, 

оскільки, на її думку, «поряд із зобов’язанням довірчого управління може існувати 

речове право довірчої власності (або ж володіння з користю – «пользовладение») 

як альтернативні поняття»665. 

Якщо узагальнити теоретичні аргументи різних сторін наукової дискусії 

                                                             
661 Див.: Ясус М. В. Доверительное управление и траст как правовые способы передачи 
имущества в управление: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. СПб., 2000. С. 156–175. 
662 Там само. С. 177. 
663 Наумова Т. Л. Институт доверительного управления имуществом в гражданском праве 
Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Краснодар, 2002. С. 42. 
664 Беневоленская З. Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. 
М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 80. 
665 Там само. С. 80–81, 85. 
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щодо можливості уведення трасту у право Росії, то можна побачити, що його 

прихильники описують траст як специфічний речово-правовий інститут, який 

може бути сприйнятий російською правовою системою. Водночас їхні опоненти 

(насамперед названі вище класики російської цивілістики) розглядають відносини 

управління майном виключно крізь призму зобов’язальних правовідносин, які 

існують у континентальній системі права, тоді як траст не має договірної природи. 

Є також дослідники, які вважають за можливе паралельне співіснування довірчої 

власності та довірчого управління. 

Попри продовження цієї дискусії, у Російській Федерації все-таки переважає 

негативне ставлення до ідеї запровадження трасту у російське право. Росія не є 

учасницею Конвенції про трасти, а внутрішні колізійні норми не містять згадки 

про довірчу власність, що породжує низку проблем під час розгляду справ, 

пов’язаних із визнанням іноземних трастів. 

Поряд із цим, як уже зазначалося, в Росії активно використовується інститут 

довірчого управління. Відповідно до ст. 1012 Цивільного кодексу Російської 

Федерації666 за договором довірчого управління майном одна сторона (установник 

управління) передає іншій стороні (довірчому управителю) на певний строк майно 

у довірче управління, а інша сторона зобов’язується здійснювати управління цим 

майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи 

(вигодонабувача). Передача майна у довірче управління не обумовлює переходу 

права власності на нього до довірчого управителя. Здійснюючи довірче управління 

майном, довірчий управитель має право здійснювати стосовно цього майна 

відповідно до договору довірчого управління будь-які юридичні та фактичні дії 

в інтересах вигодонабувача. 

Отже, очевидно, що довірче управління у Росії є звичайною договірною 

конструкцією (до речі, у Цивільному кодексі положення, що регулюють цей 

інститут, розміщені у частині 2 у розділі «Окремі види зобов’язань»). З інститутом 

трасту довірче управління пов’язує дуже мало – хіба що дію у чужому інтересі, 

                                                             
666 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 21.10.1994. 
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оскільки відсутня основна ознака трасту – перехід права власності на майно 

до довірчого власника. Довірчий управитель є лише титульним володільцем 

переданого майна, хоча при цьому він має право користуватися речово-правовими 

способами захисту майна (віндикаційними та негаторними позовами). 

Що ж до характеристики інституту довірчого управління майном 

як фідуціарного, тобто такого, що ґрунтується на «особливій» довірі власника 

до довірчого управителя, думки російських дослідників також є неоднорідними. 

Якщо частина з них вважає, що при управлінні майном відсутня будь-яка 

довірливість (В. В. Вітрянський, В. А. Дозорцев, Л. Ю. Міхеєва, Є. А. Суханов), 

то інша частина наголошує на ризикованості такого роду відносин та, відповідно, 

на необхідності обережного вибору довірчого управителя (тобто вибору такого 

управителя, якому можна довіряти) з метою зменшення ризику зловживання ним 

своїми правами (В. В. Горбунов, Л. Г. Єфімова, С. І. Ковальов, Т. Л. Наумова, Н. 

В. Фунтікова, М. В. Ясус та ін.). 

На нашу думку, поняття довіри є настільки різноплановим, що складно 

однозначно відповісти на поставлене питання. У зв’язку з цим необхідне 

комплексне дослідження феномена довіри з точки зору психології, соціології, 

юриспруденції та інших наук667. Одним із найбільш глибоких і детальних 

досліджень зазначеної проблеми можна вважати роботу А. Е. Колієвої. Вона 

дійшла висновку, що «вся сутність питання при визначенні довірчих 

правовідносин зводиться саме до «міри довіри» між сторонами, причому яких-

небудь одиниць такої «міри» звичайно ж немає. Звідси, на думку одних 

дослідників, певне правовідношення характеризується достатньою «мірою довіри» 

для визнання його в якості довірчого, тоді як, на думку інших, цьому 

правовідношенню може не вистачати цієї «міри», а тому воно не повинно 

йменуватися довірчим»668. 

                                                             
667 Зокрема див.: Психология общения и доверия: теория и практика: сб. матер. Междунар. 
конф. УРАО, ПИ РАО, МГУ / Под ред. Т. П. Скрипкиной. М., 2014. 777 с. 
668 Колиева А. Э. Институт доверительных отношений по гражданскому законодательству РФ. 
Владикавказ: Сев.-Осетин. гос. ун-та, 2015. С. 47. 
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З наведеною думкою варто погодитися, оскільки, дійсно, не існує більш-

менш чітких критеріїв «вимірювання» ступеня довіри у тих чи інших відносинах, 

зокрема, і у відносинах довірчого управління. Інакше кажучи, будь-який висновок 

на користь тієї чи іншої позиції буде суб’єктивним. 

У відносинах управління майном довірчий управитель може бути наділений 

настільки широкими повноваженнями, що його практично неможливо буде 

проконтролювати. У зв’язку з цим при передачі майна в управління установник 

певною мірою ризикує, а відтак він має довіряти особі, яку він обирає довірчим 

управителем. За таких обставин ми вважаємо, що існують підстави говорити про 

фідуціарність або «особливу довірливість» у відносинах довірчого управління 

майном. 

Повертаючись до аналізу довірчого управління, приділимо увагу 

ч. 3 ст. 1022 Цивільного кодексу Російської Федерації, відповідно до якої борги 

за зобов’язаннями, що виникли внаслідок довірчого управління майном, 

погашаються за рахунок цього майна. У разі недостатності цього майна стягнення 

може бути звернуто на майно довірчого управителя, а за його недостатності – 

на майно установника управління, не передане в довірче управління. Тобто закон 

за певних обставин передбачає можливість звернення стягнення на майно 

установника довірчого управління, що, за загальним правилом, неможливо було б 

у випадку заснування трасту. 

Ми не будемо проводити порівняльний аналіз трасту та довірчого управління, 

тим більше що це до нас зробили російські науковці, а лише підсумуємо, що, на нашу 

думку, довірче управління у Росії можна віднести до трастоподібних конструкцій, 

оскільки цей інститут за певних умов дає змогу досягнути деяких (не всіх) цілей, що 

і траст. При цьому існуючі суттєві відмінності цього інституту і трасту 

унеможливлюють, на наше переконання, кваліфікацію трасту через довірче управління 

майном у випадку вирішення спорів, пов’язаних із трастами. 

Отже, підсумовуючи шляхи визнання та інкорпорації трастів та його 

аналогів у країнах цивільного права, можна дійти таких висновків: 
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1. Кожна з європейських країн обрала власний шлях визнання 

та інкорпорації трасту. Можна говорити про певні спільні тенденції, проте на рівні 

деталей підходи до трасту у кожній країні досить специфічні. При цьому частина 

європейських країн продовжує далі не визнавати трасти, використовуючи при 

цьому власні трастоподібні конструкції, пов’язані з управлінням майном або 

цільовою власністю. 

2. Практика країн Європи свідчить, що існує кілька шляхів визнання 

та інкорпорації трасту у право відповідної країни: 

- ратифікація Конвенції про трасти з можливістю створення місцевих 

(національних) трастів за іноземним законодавством на підставі ст. 6 Конвенції 

без уведення інституту трасту у власне право (Італія); 

- ратифікація Конвенції про трасти і прийняття спеціальних актів, які 

регулюють діяльність трастів, передусім колізійних норм, норм, що стосуються 

оподаткування, банкрутства, процедури стягнення боргів тощо (Швейцарія); 

- створення у національному праві трастоподібних конструкцій, які 

дозволяють досягнути схожих цілей, що і траст (Франція, Німеччина, Швейцарія, 

Іспанія, Російська Федерація); 

- визнання окремих видів трастів відповідно до європейського 

законодавства безвідносно до внутрішнього права конкретної країни (зокрема, 

на підставі Європейських правил спадкування та Регламенту Ради ЄС № 

1215/2012). 

 

4.3. ТРАСТ І ТРАСТОПОДІБНІ КОНСТРУКЦІЇ У КРАЇНАХ, ЩО 

НАЛЕЖАТЬ ДО ЗМІШАНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ 

 

Учені-компаративісти, виділяючи правові сім’ї, завжди наголошували 

на «відносному» характері будь-якої класифікації насамперед через наявність «у 

правових масивах одних сімей цілих інститутів права, галузей права і навіть 

правових систем, що за своєю природою і характером належать до інших правових 
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систем»669. Більше того, нині відчувається потужна тенденція «взаємного 

зближення та конвергенції англосаксонської і романо-германської правових 

сімей», а також «американізації деяких галузей та інститутів європейського права, 

запровадження елементів американського права як однієї з найважливіших 

складових частин загального права, на основі романо-германського, 

континентального права»670. 

За таких обставин логічно, що інститути права, які традиційно 

використовувалися в одних правових системах, з’являються в інших, а також 

те, що в різних частинах світу під впливом загального та континентального права 

формуються так звані «гібридні» або «змішані» правові системи. Загалом, поняття 

змішаних або «гібридних» правових систем чи юрисдикцій є дещо розмитим 

і неоднозначним. Як слушно зауважують С. Фарран (S. Farran) та Е. Оруку (E.  

Örücü), «усі сучасні правові традиції є одночасно змішаними і такими, що 

змішуються. Це означає, що кожна з них є гібридом, кожна з них постійно 

продовжує еволюціонувати»671. Цю тезу продовжує В. В. Палмер (V. V. Palmer), 

який також стверджує, що «усі системи світу є строкатою сумішшю (релігійного 

права, місцевих традицій, торгового права, канонічного права, римського права 

та права, створеного судами), можуть також існувати приклади юридичного 

плюралізму, проте, – наголошує науковець, лише у «змішаних юрисдикціях» 

на додаток до інших змішаних елементів ми можемо віднайти, що загальне 

та цивільне право становлять базові будівельні блоки юридичної споруди»672. 

Отже, змішані правові системи є «гібридом двох домінантних західних правових 

традицій – загального (англо-американського) права та цивільного 

(континентального) права, хоча … і не обмежуються ними»673. 

                                                             
669 Марченко М. Н. Правовые системы современного мира: учеб. пособ. М.: Зерцало-М, 2009. 
С. 51. 
670 Там само. С. 52. 
671 Farran S., Örücü E., Donlan S. P. A Study of Mixed Legal Systems: Endangered, Entrenched or 
Blended. Ashgate Publishing, Ltd., 2014. Р. 2. 
672 Palmer V. V. Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family. Cambridge University 
Press, 2001. Р. 7–8. 
673 Farran S., Örücü E., Donlan S. P. A Study of Mixed Legal Systems: Endangered, Entrenched or 
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Таким чином, узагальнено можна визначити, що змішані правові 

системи – це загальна назва національних правових систем, які сформувалися 

в окремих країнах під впливом континентальної та загальної систем права, а 

відтак мають сутнісні елементи або ознаки кожної з них. Крім того, у таких 

правових системах відчувається вплив національного права відповідної країни, 

її правових звичаїв і традицій, які вносять значну специфіку у право. 

Детальний аналіз і класифікація змішаних правових систем не є предметом 

нашого дослідження. Ми лише коротко зупинимося на їх характерних ознаках. 

Зокрема, В. В. Палмер називає такі ознаки, які, навіть за його власними словами, є 

досить «абстрактними та потребують подальшого розвитку»: перша характерна 

риса полягає у тому, що такі системи побудовані на подвійній основі з елементів 

цивільного та загального права. Друга характерна риса «кількісна 

та філософська», оскільки передбачає, що наявність подвійних елементів є 

очевидною для пересічної людини. Це означає, що певна правова система може 

мати ознаки загального або континентального права, але лише у тому випадку, 

коли ознаки обох систем будуть явними, така правова система може бути 

віднесена до змішаних. Третя характерна риса – структурна. Як правило, 

у змішаних правових системах структура приватного права (поділ на сфери, що 

стосуються осіб, права власності, зобов’язань, сімейного права, спадкового права 

тощо) тяжіє до структури континентального права, тоді як структура публічного 

права (розподіл влади, незалежність судової системи, судовий перегляд урядових 

актів, належні правові процедури тощо) є переважно такою, що схожа із англо-

американським правом674. 

Не заглиблюючись далі у теорію компаративного права, зазначимо, що 

зазвичай до змішаних правових систем відносять правові системи штату Луїзіана 

(США), Південно-Африканської Республіки, Шотландії, канадської провінції 

                                                                                                                                                                                                                 
Blended. Ashgate Publishing, Ltd., 2014. Р. 4. 
674 Див.: Palmer V. V. Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family. Cambridge 
University Press, 2001. Р. 7–10. 
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Квебек, Ізраїлю, Греції, Філіппін, Пуерто Ріко, Китаю та деяких інших. Їхні 

правові системи абсолютно різні, але їх поєднує те, що, за словами відомих 

компаративістів К. Цвайгерта і Х. Кьотца, їх «складно віднести до якої-небудь 

правової сім’ї, їх варто вивчати з точки зору виявлення в них елементів, які 

наближають їх у даний момент до певного стилю. Зрозуміло, при вирішенні 

питань з «гібридними» правовими системами варто уникати прямолінійності. 

Часто у результаті дослідження компаративіст виявляє, що одна частина норм 

правопорядку, що досліджується, несе сліди впливу одного «материнського» 

права, інша – іншого. У такому випадку його не можна віднести лише до однієї 

правової сім’ї»675. 

Ми досліджуватимо специфіку інституту трасту та трастоподібних 

конструкцій у Шотландії, Квебеку, Південно-Африканській Республіці і країнах 

далекого Сходу – Китаї та Японії. 

Шотландія. Правова система Шотландії є «комбінацією англосаксонської 

та континентальної систем»676, а тому належить до змішаних правових систем. 

Саме Шотландія може бути прикладом «ранньої» рецепції інституту трасту 

у більш-менш повному вигляді у своє національне право. Трасти надзвичайно 

популярні у Шотландії та максимально схожі із класичними трастами, що існують 

в Англії. Водночас, незважаючи на той факт, що Шотландія входить до складу 

Об’єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії, історичні 

передумови появи трасту відрізняються від тих, що існували в Англії. Так, 

у Шотландії не було потреби у поділі прав кількох осіб на одне й те саме майно 

відповідно до двох паралельно існуючих систем права – загального права та права 

справедливості. Як зазначає А. Х. Лавсон (F. H. Lawson), «у шотландському праві, 

яке хоч і не винаходило і не розвивало ідею трасту для себе, а взяло його без 

обмежень і застережень з англійського права, немає такого поділу. Там довірчий 

                                                             
675 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: 
в 2 т. / Пер. с нем. Том I. Основы. М.: Международные отношения, 2000. С. 116. 
676 Smits J. Scotland as a Mixed Jurisdiction and the Development of European Private Law: Is There 
Something to Learn from Evolutionary Theory. Electronic Journal of Comparative Law. 2008. Vol. 
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власник стає власником, а бенефіціарій отримує право вимоги до нього, що 

базується на договорі»677. За таких обставин, як підкреслив Дж. Дуглас, 

«шотландські закони не визнаватимуть траст, якщо він передбачатиме поділ 

права власності на майно за законом і за правом справедливості»678. 

В основі ідеї шотландського трасту закладена концепція довірчого права 

власності (fiduciary ownership), яке виникає, коли довірчий власник майна (трасті) 

зобов’язаний використовувати його не на свою користь, а на користь іншої особи –

 бенефіціара. При цьому довірчий власник зобов’язаний діяти добросовісно, тобто 

він обтяжений фідуціарним обов’язком діяти виключно на користь бенефіціара або 

для досягнення цілей трасту, а також уникати виникнення конфлікту власних 

інтересів та інтересів вигодонабувачів. 

Як і в Англії, у шотландському праві розрізняють прижиттєві та спадкові 

трасти, а також трасти, у яких власник оголошує себе трасті (truster-as-trustee 

trust). Серед ознак шотландського трасту можна назвати те, що трастове майно 

відділене від особистого майна трасті, що забезпечує його захист у випадку 

банкрутства довірчого власника, на нього не може бути звернуте стягнення з боку 

особистих кредиторів довірчого власника. Крім того, передане майно максимально 

захищене від неправомірного відчуження на користь третіх осіб679. 

Проте у Шотландії траст як договір і заповіт є джерелом зобов’язання між 

довірителем (truster), довірчим власником і бенефіціаром. При цьому єдиним 

власником переданого майна є трасті, тоді як бенефіціар має лише право 

вимоги, що базується на договорі. Це підтверджується позиціями судів. 

У справі Inland Revenue v Clark’s Trustees (1939) суд наголосив, що «право 

власності на майно у трасті належить довірчому власнику, за винятком будь-якого 

конкуруючого права власності, а право бенефіціара… – це просто персональне 

                                                                                                                                                                                                                 
12.1. Р. 1. 
677 Lawson F. H. A Common Lawyer Looks at the Civil Law. University of Michigan Law School. 
Ann Arbor, 1953. Р. 201. 
678 Douglas J. S. Trusts and their equivalents in civil law systems: Why did the French Introduce the 
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право стосовно довірчих власників, щоб забезпечити виконання ними трасту… »680. 

Ще однією особливістю шотландського трасту є те, що в його основу 

покладено так звану концепцію подвійної власності (dual patrimony). Проте вона 

не має нічого спільного з розподілом повноважень щодо трастового майна 

за загальним правом і правом справедливості, оскільки в Шотландії, як вже 

зазначалося, такого поділу не існує в принципі. Цю концепцію дослідники 

пояснюють так: «коли особа стає довірчим власником, вона отримує друге право 

власності (second patrimony): тепер, як і раніше, у нього є його власне майно 

(private patrimony) та трастове майно (trust patrimony). Трастове майно становить 

трастовий фонд, який належить довірчому власнику, і зобов’язання, які він має 

виконувати для правильного управління трастом. Якщо існує два і більше 

довірчих власників, вони є спільними власниками трастового майна… Два права 

власності розділені у праві і мають бути розділені на практиці через належне 

маркування та облік. Майно з однією patrimony не може бути передане до іншої. 

І якщо майно продане з однієї patrimony, доходи від продажу сплачуються саме 

до неї…»681. 

К. Г. К. Рейд (K. G. C. Reid), говорячи про шотландські трасти, зазначає, що 

«довірчий власник… має майно (assets) двох видів. З одного боку, у нього є 

особисте майно, в якому він має бенефіціарний титул; з другого – він має майно, 

передане у траст. Два різновиди майна становлять два окремих права власності 

(patrimony). Проте обидва права власності належать одній особі… Кожна 

patrimony становить окремий і винятковий фонд. Кредитор однієї patrimony не має 

права позиватися щодо майна, яке перебуває в іншій patrimony. Якщо майно 

продається або обмінюється, доходи від продажу або обміну відносяться до тієї 

patrimony, з якої було взяте майно… Трастове майно так само може бути 

предметом банкрутства, як і особисте майно… і, можливо, що одне з них є 

                                                                                                                                                                                                                 
679 Див.: Report on Trust Law / Scottish Law Commission. 2014. No. 239. Р. 9–10. 
680 Там само. Р. 26. 
681 Цит. за: Там само. Р. 25. 
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платоспроможним, а інше неплатоспроможним. Якщо довірчий власник помирає, 

його особисте майно переходить до його нащадків і зникає, тоді як трастове майно 

продовжує жити у руках наступного довірчого власника»682. Загалом позиція 

шотландських юристів щодо суті трасту є зрозумілою, проте у загальному праві 

ніколи не було та й не існувало потреби в ідеї patrimony. 

Отже, з викладеного можна зробити кілька важливих висновків: за своєю 

формою, сферами використання та практичними особливостями англійський 

і шотландський трасти є дуже схожими. Останній був практично повністю 

«скопійований» з англійського оригіналу. Проте в результаті глибшого 

дослідження виявляється, що за своєю правовою природою вони суттєво різні, 

оскільки англійський траст базується на розподілі повноважень на майно 

за загальним правом і за правом справедливості (що неприйнятно в Шотландії, яка 

не визнає такого розподілу), тоді як шотландський траст – на концепції подвійного 

права власності (dual patrimony), невідомій в Англії. Крім того, траст у Шотландії 

має договірну природу. 

Канадська провінція Квебек. Квебек під назвою Нова Франція був колонією 

Франції, починаючи з середини XVI ст. і до 1763 р., коли ці території перейшли під 

владу Британської імперії, де вони перебували аж до 1931 р. – моменту визнання 

незалежності Канади. Тривале перебування під владою Франції та Великої Британії 

створили передумови для формування абсолютно унікальної правової системи, яка 

увібрала у себе специфічні риси англійського та французького права. У зв’язку 

з цим провінцію Квебек прийнято відносити до змішаних юрисдикцій. 

Специфіка правового регулювання Квебеку особливо яскраво проявляється 

щодо трасту. Це була одна з перших територій у світі, де було інкорпоровано цей 

правовий інститут. Перший акт, який регулював траст, був прийнятий ще у 1879 р. 

та передбачав, що у трасті майно передається від установника до майна 

(patrimony) довірчого власника683. При цьому окремі положення цього закону 
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чітко свідчили, що довірчий власник діяв у якості управлінця, хоча і отримував 

контроль за майном, переданим у траст. Враховуючи такий стан справ, суди 

характеризували статус довірчого власника як такий, що наділений правом 

власності sui generis. За словами М. К. Кюмо (M. C. Cumyn), «це була 

концептуальна трансплантація юридичного титулу довірчого власника 

у загальному праві, проте вона не створювала механізму, який би забезпечував 

компетентне, чесне та добросовісне управління, здійснюване виключно 

в інтересах бенефіціарів. Дійсно, на відміну від ситуації щодо юридичного титулу 

в загальному праві, запропоноване право власності у цивільному праві не мало 

засобів для забезпечення способів захисту, аналогічних тим, що існували у праві 

справедливості для бенефіціарів у трасті»684. Оскільки у Квебеку не існувало 

розподілу права на загальне право та право справедливості, то довірчий власник 

вважався власником майна, бенефіціар мав право подавати позов щодо 

зловживання правом або шахрайства. 

Але названі особливості не були єдиними серед специфічних характеристик 

квебекського трасту, що існував до реформи 1994 р. Якщо проаналізувати 

положення Цивільного кодексу Нижньої Канади 1866 р., то можна побачити, що він 

визнавав лише обмежене коло трастів, поширених у країнах загального права. 

Особисті трасти могли бути створені лише через заповіт або пожертву, благодійні 

трасти створювалися лише на основі заповіту та по суті не були трастами, а скоріше 

інституціями sui generis, що походили зі старофранцузького права. Комерційні 

трасти також не передбачалися685. 

Таким чином, явні недоліки та застарілість інституту трасту, 

запровадженого наприкінці ХІХ ст., змусили юристів більше ніж через сто років 

докорінно переглянути саму концепцію трасту та повністю змінити її. Нині 

інститут трасту регулюється окремим розділом Цивільного кодексу Квебека, 
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прийнятого у 1994 р.686. Відповідно до ст. 1260–1262 зазначеного Кодексу траст 

випливає з дії, коли особа, установник, передає майно зі свого майна (patrimony) 

в інше створене ним майно (patrimony), яке відповідає особливим потребам і яке 

приймає довірчий власник з метою утримання та управління. Трастове майно 

(trust patrimony), що складається з майна, переданого у траст, формує patrimony by 

appropriation (patrimoine d’affectation), автономне та відокремлене від власності 

установника, довірчого власника або бенефіціарія, на яке жоден із них не має 

речового права (real right). Траст створюється за договором, за заповітом або 

у певних випадках на підставі закону. У випадках, визначених законом, він може 

бути створений на підставі рішення суду. 

Нині у Квебеку згідно з чинним Цивільним кодексом можна виділити три 

групи трастів: 

1. «Персональні» трасти (personal trusts) – безоплатні трасти, які 

визнавалися за старим законодавством. 

2. «Соціальні трасти» (social trusts) – аналоги благодійних трастів, що 

існують в загальному праві. 

3. «Приватні» трасти (private trusts) – «унікальний квебекський інститут, 

який об’єднує низку трастів, котрі до цього не були дозволені»687. 

Останній різновид трасту є особливо цікавим і означає траст, створений для 

спорудження, підтримки чи збереження речі або використання речі, призначеної 

для специфічного використання, або для непрямої вигоди особи, або її пам’яті або 

для інших приватних цілей. Траст, створений через обтяжливий титул… також є 

приватним трастом (статті 1268–1269 Цивільного кодексу Квебеку). Як зазначають 

дослідники, ці різновиди трасту перекликаються із трастами, що існують 

в загальному праві. Зокрема, перший вид приватних трастів походить від 

«аномального цільового трасту», другий вид кореспондується з Quistclose trust, 
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а третій різновид кореспондується з різноманітними комерційними трастами, 

поширеними у юрисдикції загального права, включаючи бізнес-трасти, цільові 

суб’єкти господарювання та механізми колективного інвестування688. 

З наведених вище положень Цивільного кодексу вбачається, що квебекський 

траст суттєво відрізняється від класичного трасту, що існує в загальному праві. Як 

підкреслюють дослідники, траст не розглядається як «перехід власності 

до довірчого власника… довірчий власник не стає власником, право власності 

не називається sui generis, оскільки воно за своєю суттю пов’язане 

із зобов’язаннями. Відповідно до Цивільного кодексу Квебека fiduci689 передбачає 

формування patrimony by appropriation (patrimoine d’affectation), тобто цільового 

майна, а довірчий власник характеризується як управлінець майном іншої 

особи»690. 

Концепція patrimony by appropriation пояснюється науковцями 

як альтернатива фідуціарному праву власності (fiduciary ownership), відділена від 

ідеї реальних прав. Як зазначає Й. Емеріх (Y. Emerich), «це безосібне майно 

(impersonal patrimony), юридично відділене від особи. Воно пов’язане із цілями, 

які були перед ним поставлені. Ця сучасна або об’єктивістська концепція 

patrimony, запроваджена німецькими дослідниками – письменниками Брінцем 

(Brinz) та Бекером (Becker), – є прямим викликом класичній або суб’єктивістській 

концепції Обрі (Aubry) та Рау (Rau) ХІХ ст. У класичній концепції patrimony… 

розглядається з точки зору права як нерозривно пов’язана з особистістю, … що є 

одна і єдина patrimony для особи, неподільна і невід’ємна. На противагу цій 

                                                                                                                                                                                                                 
of the Trust / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2013. Р. 344. 
688 Там само. Р. 346. 
689 У багатьох наукових роботах французький термін «fiducie» використовується для 
позначення трастоподібних конструкцій, аналогів трасту, що існують в юрисдикціях цивільного 
права, безвідносно до їх назв, які існують у законодавстві тієї чи іншої країни. Як правило, 
це робиться для того, щоб відділити поняття англо-американського трасту від його аналогів, що 
існують в інших правових системах.  
690 Cumyn M. C. Reflections regarding the diversity of ways in which the trust has been received or 
adopted in civil law countries. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law / Ed. by L. Smith. 
Cambridge University Press, 2012. Р. 7–8. 
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концепції, patrimony by appropriation складається з двох видів майна: майна, 

переданого з метою, та низки зобов’язань, які виникають при досягненні цієї мети. 

Для цього різновиду patrimony зв’язок між власністю та зобов’язаннями більше 

не виникає через ставлення до особи, а скоріше через загальну ціль»691. 

Канадський дослідник Д. С. Норманд (D. S. Normand), аналізуючи специфіку 

трасту, підкреслює, що «у квебекському праві автономне право власності 

(autonomous patrimony) може бути створене без будь-якої особи, яка б могла 

претендувати на те, щоб ним володіти. Це суперечить суб’єктивістській концепції, 

яка кричить з дахів, що існування права власності на майно є абсолютно 

необхідним»692. Далі він зазначає, що «квебекська фідуція означає визнання 

patrimony без особи, яка нею володіє, тобто у подальшому права і майно можуть 

бути визнані за відсутності особи, яка б була їх юридичним якорем. З цих причин 

частини майна, які відносяться до трастового майна, не є речами без власника, 

оскільки довірчий власник має контроль над майном та утримує його»693. 

Отже, з наведеного можна зробити висновок, що, незважаючи на те, що 

трасти були уведені у право Квебеку понад століття тому, вони не увібрали у себе 

всі особливі ознаки класичного трасту, а навпаки, під впливом різноманітних 

історичних, соціальних та інших чинників квебекський траст набув абсолютно 

унікальних рис. Більше того, після проведення реформи 1994 р. квебекський траст 

перетворився на специфічний правовий інститут, який не схожий ані 

на англійський траст, ані на інші трастоподібні конструкції, що існують в країнах 

цивільного права та інших змішаних юрисдикціях і базуються на класичній 

концепції patrimony, яка нерозривно пов’язана з особою власника майна. 

Південно-Африканська Республіка. Правова система Південно-

Африканської Республіки (далі – ПАР або Південна Африка) належить 

до змішаних правових систем, що пов’язано з історичними особливостями 

                                                             
691 Див.: Emerich Y. Modality of Ownership, or Interlude in Ownership. The Worlds of the Trust / 
Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2013. Р. 31–32. 
692 Цит. за: Там само. Р. 31–32. 
693 Цит. за: Там само. Р. 31–32. 
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її становлення. Так, у середині XVII ст. частина території ПАР була заселена 

переселенцями з Нідерландів, які принесли разом із собою голландське право, що 

належало до континентальної системи права. Проте через британську колонізацію 

країни з початку ХІХ ст. поширення набуло також загальне право. Отже, протягом 

майже двох століть право ПАР формувалося під безпосереднім впливом 

англійського та голландського права, що призвело до формування абсолютно 

унікальних правових інститутів. 

Зрозуміло, що голландському праву не був відомий інститут трасту. 

Водночас серед англійських інститутів, які набули поширення у ПАР, одне 

з найважливіших місць посів саме траст, який найчастіше використовувався 

у сфері передачі земель, спадкування, дошлюбних контрактів тощо. 

Одне з перших судових рішень694, пов’язаних із трастом, було винесене 

ще у 1915 р. у справі Estate Kemp v McDonald’s Trustee. Предметом розгляду у цій 

справі був заповіт, підготовлений англійським юристом для заповідача, 

доміцильованого у Південній Африці, щодо майна, яке він заповів довірчим 

власникам, що мали управляти ним на користь бенефіціарів. Суддя, розглядаючи 

справу, зазначив, що «поняття бенефіціаріїв невідоме нашому праву, проте створення 

трастів і призначення довірчих власників є загальнопоширеною справою у Південній 

Африці на сьогодні… Ідея [трасту] настільки міцно укорінилася в нашій 

практиці, що буде майже неможливо викорінити її або спробувати скасувати 

використання довірчих власників»695. При цьому перед судом постало питання 

кваліфікації трасту як інституту, офіційно відсутнього у національному праві. 

Враховуючи усі обставини справи, суд кваліфікував спадковий траст через власний 

інститут і зазначив, що «спадковий траст є мовою нашого права fideicommissum, 

                                                             
694 Першим рішенням щодо трасту у ПАР вважається рішення у справі Twentyman and Another 
v Hewitt (1833). Воно згадується у літературі, щоб підкреслити, що уже у першій половині ХІХ 
ст. інститут трасту визнавався та використовувався на практиці (Smith B. S. The Authorization of 
Trustees in the South African Law of Trusts. Republic of South Africa, University of the Free State 
Bloemfontein, 2006. Р. 18–19). 
695 Toit F. du. Jurisprudential Milestones in the Development of Trust Law in South Africa’s mixed 
Legal System. The Worlds of the Trust / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2013. Р. 257–
258. 



 

430 

 

а довірчий власник у спадковому трасті може бути визначений через поняття 

фідуціарія (fiduciary)»696. Але і такий варіант не міг повністю задовольнити суд, 

оскільки інститут fideicommissum не передбачав одночасного наділення правом 

на майно і фідуціарія, і фідеокомісарія. За таких обставин суд пішов далі й у ході 

кваліфікації використав один із різновидів зазначеного інституту – fideicommissum 

purum, який передбачав, що фідеокомісарій отримує передане право, а фідуціарій 

просто діє як канал для передачі майна фідеокомісарію697. 

Ми недарма зупинилися саме на цій справі. У судовій практиці ПАР вона 

посідає важливе місце, оскільки є по суті першою спробою у виробленні унікальних 

правил щодо визнання та кваліфікації трастів. 

Взагалі саме судова практика відіграла особливу роль у формуванні 

трастового права ПАР.  

Як підкреслив суддя в іншій відомій справі Braun v Blann and Botha (1984), 

«наші суди розвинули та продовжують розвивати наше власне трастове право 

через адаптацію ідеї трасту до принципів нашого власного права»698.  

Водночас трастове право Англії так і не було інкорпороване у право ПАР. 

Як наголошують дослідники, «англійське трастове право як галузь права 

не становить частини права Південної Африки»699. Це пояснюється хоча б тим, що 

Південно-Африканському праву невідомий поділ права на загальне право та право 

справедливості. Навпаки, концепція єдиного права власності передбачає принцип 

неподільності. 

У науковій літературі ПАР поняття трасту розуміють у широкому 

та вузькому значеннях. Траст у широкому розумінні означає «відносини довіри 

та добросовісності щодо майна та бенефіціарів… Такі відносини можуть виникати 

у випадку призначення особи, яка буде виконавцем заповіту щодо майна 

                                                             
696 Цит. за: Albertus L. The South African Law of Trusts with a View to Legislative Reform. A thesis 
submitted in fulfilment of the requirements for LL.D / University of the Western Cape. 2016. Р. 21. 
697 Там само. Р. 21. 
698 Toit F. du. Jurisprudential Milestones in the Development of Trust Law in South Africa’s mixed 
Legal System. The Worlds of the Trust / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2013. Р. 259. 
699 Там само. Р. 258. 



 

431 

 

померлого, куратором стосовно психічно хворої особи або довірчим власником 

щодо майна при неплатоспроможності»700. При цьому важливою ознакою таких 

відносин є те, що жодна з названих осіб не отримує права власності на майно, 

вони просто утримують та / або управляють майном на користь інших осіб. 

По суті, такі відносини можуть бути віднесені до категорії фідуціарних відносин, 

тобто тих, що ґрунтуються на засадах особливої довіри. 

Траст у вузькому значенні, за словами Т. Оноре (T. Honoré) та Е. Камерона 

(E. Cameron), – це «юридичний інститут, у якому особа, довірчий власник, об’єкт 

публічного контролю утримує майно або управляє майном окремо від свого 

власного на користь іншої особи або осіб або для досягнення благодійної чи іншої 

мети»701. При цьому основною ознакою «власне» трасту є те, що довірчий власник 

стає власником переданого майна, тому такий траст у ПАР дістав назву «ownership 

trust». 

Треба наголосити, що хоча у ПАР траст і є самостійним утворенням, він 

не має правоздатності. Незважаючи на це, він може існувати окремо від 

установника, який може бути одним із довірчих власників чи бенефіціарів. Серед 

особливостей південноафриканського трасту дослідники називають такі702: 

- ані установник, ані бенефіціар не вважається стороною, яка має право 

діяти від імені трасту, окрім випадку наявності окремого договору; 

- позови кредиторів щодо трасту обмежуються майном, переданим 

у траст; 

- секвестрація (тобто заборона або обмеження користування) майна 

установника або довірчого власника та бенефіціара не призводить до секвестрації 

трасту, і навпаки, секвестрація трасту не обов’язково призводить до секвестрації 

майна установника, трасті або бенефіціара; 

                                                             
700 Smith B. S. The Authorization of Trustees in the South African Law of Trusts. Republic of South 
Africa, University of the Free State Bloemfontein, 2006. Р. 4. 
701 Цит. за: Там само. Р. 5. 
702 Mthethwa M. R. The Common Law and Taxation of Trusts in South Africa in the Twenty-First 
Century: With Emphasis on Business Trusts. Republic of South Africa, University of Kwazulu-Natal, 
2004. Р. 11–12. 
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- траст відділений від майна установника, довірчого власника 

та бенефіціара. Прибуток переходить у траст. Довірчий власник відповідальний 

за оподаткування трасту у якості представника; 

- прибуток з трасту не належить бенефіціарам до того моменту, поки вони 

не отримають права на прибуток, а у випадку дискреційного трасту – поки 

довірчий власник не розподілить його. 

Таким чином, південноафриканський траст має низку ознак «класичного» 

трасту. Проте він має і свої унікальні особливості. Так, якщо говорити про 

нормативне визначення трасту, то нині основним нормативним актом ПАР, який 

регулює діяльність трастів, є Закон про контроль трастового майна (1988) (Trust 

Property Control Act)703. 

Згідно з положеннями цього Закону «траст» означає домовленість, 

відповідно до якої право власності на майно однієї особи на підставі документа 

про створення трасту передається або заповідається: а) іншій особі, довірчому 

власнику, повністю або в частині, задля управління або розпорядження відповідно 

до положень документа про створення трасту на користь особи або групи осіб, 

визначених у документі про створення трасту, або для досягнення мети, 

визначеної у документі про створення трасту; або б) бенефіціарам, визначеним 

у документі про створення трасту, майно яких передається під контроль іншої 

особи, довірчого власника, задля управління або розпорядження відповідно 

до положень документа про створення трасту на користь особи або групи осіб, 

визначених у документі про створення трасту, або для досягнення мети, 

визначеної у документі про створення трасту. 

З наведеного визначення випливає, що в ПАР, згідно із законом, є дві великі 

групи трастів. Перша група трастів передбачає передачу майна довірчому 

власнику у власність для управління та розпорядження (наближений 

до класичного трасту). А друга група трастів становить унікальний правовий 

інститут південноафриканського права, який виник як результат впливу 
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голландського права. Це так званий «bewind trust». Він походить від романо-

голландського інституту bewind і передбачає, що «право власності на трастове 

майно переходить до бенефіціара у трасті, тоді як контроль та управління тим же 

трастом покладається на довірчого власника (-ів)»704. Отже, принципова різниця 

між зазначеними різновидами трастів полягає у тому, що в одному випадку 

власником майна є довірчий власник, а в іншому – бенефіціар. 

Ще одна особливість трастів у ПАР полягає у тому, що документ про 

створення трасту має бути зареєстрований Магістром Верховного Суду з питань 

реєстрації (Master of the High Court registration). Більше того, довірчий власник 

не має права діяти у якості трасті, поки не буде отримано письмовий дозвіл від 

Магістра705. 

Отже, право Південної Африки, яке одночасно базується на багатолітніх 

традиціях романо-голландського та англійського права, сформувало своєрідний 

інститут трасту. З одного боку, він має цілу низку ознак класичного трасту, а 

з другого – характерні особливості, яких немає у жодній іншій країні. До того ж, 

під впливом голландського права було сформовано унікальний різновид трасту – 

bewind trust, який також можна віднести до трастоподібних конструкцій. 

 

4.4. ТРАСТОПОДІБНІ КОНСТРУКЦІЇ  

КРАЇН ДАЛЕКОГО СХОДУ 

 

Для повноти аналізу проблеми визнання та рецепції трасту у національне 

право варто зупинитися на деяких країнах Азії. Залежно від історичних 

передумов, зокрема від того, під пануванням або під впливом якої держави 

перебувала та чи інша країна Далекого Сходу, відбулася інкорпорація трасту. 

                                                             
704 Smith B. S. The Authorization of Trustees in the South African Law of Trusts. Republic of South 
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Наприклад, Індія, Гонконг, Сингапур і Малайзія перейняли від Британської 

імперії систему загального права, а відповідно і траст. Водночас право Японії, 

Тайваню, Південної Кореї та Китаю з різних історичних причин набуло рис, 

притаманних системі цивільного права. 

Іноді країни Далекого Сходу виділяють в окрему правову сім’ю, але нам 

імпонує віднесення кожної з таких країн до змішаних юрисдикцій з двох причин. 

По-перше, ці країни історично мали занадто різні правові традиції, щоб їх віднести 

до однієї групи. По-друге, їхнє сучасне право зазнало значного, але у кожному 

випадку різного впливу англійського та континентального права (або іноді 

одночасно обох правових систем), що дало їм змогу по-різному рецепіювати певні 

правові інститути, а також виробити власні, унікальні правові конструкції 

та механізми. 

Почнемо з того, що рецепція трасту у право країн Далекого Сходу не була 

настільки болісним і складним процесом, як у країнах континентальної Європи, 

оскільки вони систематично вивчали досвід західних країн, які належать до різних 

правових систем, і намагалися використовувати найкращі здобутки кожної з них. 

При цьому, хоча траст і вважається досить новим інститутом для названих країн, 

їхнє право знало подібні правові інститути до його офіційного введення. 

Зокрема, відома дослідниця трастів у країнах Далекого Сходу Л. Хо (L. Ho) 

у своїй статті «Рецепція трасту в Азії: історичні перспективи» досліджує 

різноманітні трастоподібні конструкції, які виникали на різних етапах історичного 

розвитку у Кореї, Китаї, Японії та інших країнах Азії безвідносно до трасту706. 

Нижче викладено окремі положення її дослідження, які є найбільш цікавими, 

з нашої точки зору. 

Так, у часи Хосанської династії (Chosan Dynasty) у Кореї селяни передавали 

свої землі великим землевласникам для зменшення оподаткування, оскільки 

останні не обкладалися обтяжливими податками. Причини та особливості такої 

                                                             
706 Див.: Ho L. Reception of the Trust in Asia: an historical perspective. Trust Law in Asian Civil 
Law Jurisdictions: A Comparative Analysis / Eds L. Ho, R. Lee. Cambridge University Press, 2013. 
Р. 10–26. 



 

435 

 

передачі, на думку окремих дослідників, не особливо відрізнялися від 

англійського інституту usе, який з часом перетворився на траст. Зокрема, такий 

інститут передбачав призначення титульного власника для приховування 

бенефіціарного власника від необхідності сплати податків або для обходу інших 

обов’язкових правил707. 

Під час японської окупації (1910–1945 рр.) корейці також засновували так звані 

«номінальні» трасти для уникнення застосування японських заходів, спрямованих 

на експропріацію земель. Коли Японія захопила Корею, було уведено правило, що усі 

сільськогосподарські землі повинні бути зареєстровані на ім’я фізичних або юридичних 

осіб протягом дуже короткого часу. Якщо протягом цього часу земля не була 

зареєстрована за ким-небудь, вона автоматично переходила у державну власність. 

За таких обставин члени сімей, які володіли сільськогосподарськими землями, але 

з певних причин не могли зареєструвати їх за собою, реєстрували їх на ім’я кількох 

членів сім’ї від імені всіх інших членів. 

У Китаї існувала традиція передавати частину земель клану для «поклоніння 

предкам» або для проведення членами клану якихось спільних заходів. Для 

зручності управління переданим майном призначався управитель, який був 

зобов’язаний консультувати членів клану стосовно землі, а також виконувати 

рішення членів сім’ї. Враховуючи той факт, що управитель вчиняв активні дії 

з управління майном, він вважався титульним або номінальним власником, або 

навіть трасті. І хоча аналогія зазначеного інституту з трастом не точна, проте, 

наприклад, судді Гонконгу розглядають цей інститут саме як траст708. На думку 

Л. Хо, номінальні трасти використовувалися часто, на жаль, із нечесними цілями, 

зокрема для спекуляції з нерухомістю, уникнення оподаткування або з метою 

обходу законних обмежень. З такої точки зору, номінальний траст в Азії має такі 

самі цілі, що й англійський usе або траст709. 

Проте названі інститути, які формувалися у країнах Азії під впливом різних 
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історичних причин, не можуть вважатися власне трастами у тому розумінні, яке 

нині вкладається у це поняття. Їх умовно можна назвати трастоподібними 

конструкціями, які на тому чи іншому історичному етапі давали змогу досягати 

певних цілей, використовуючи інститут передачі майна третім особам з метою 

управління ним на користь дійсних власників. 

Наразі пропонуємо зупинитися на проблемних питаннях рецепції саме 

трасту у право Японії та Китаю. 

Японія. Правова система Японії, умовно кажучи, тяжіє до континентальної 

системи права, оскільки в основу Цивільного кодексу Японії 1898 р. були 

покладені Кодекс Наполеона та Цивільне Уложення Німеччини, які не визнавали 

існування трасту. Після завершення російсько-японської війни (1904–1905 рр.) 

Японія звернулася до іноземних країн із проханням надати фінансування для 

відновлення країни. На той час звичною була видача облігацій у Лондоні. 

Відповідно до сформованої практики облігації забезпечувалися певним майном, 

а забезпечені права передавалися довірчому власнику для управління на користь 

держателів облігацій. За таких обставин Японія у 1905 р. змушена була прийняти 

Закон, який визнавав існування забезпечених облігацій (Secured Bond Trust Act). 

Відповідно до цього Закону трасти визнавалися тільки для прямо передбачених 

цілей. Водночас зазначений Закон мав історичне значення для трастового 

законодавства Японії, оскільки, по-перше, він увів концепцію трасту у право 

Японії, а по-друге, трасти із самого початку почали розглядатися як комерційні 

інструменти, оскільки трастове законодавство було спрямоване на забезпечення 

підприємницьких потреб710. 

Після прийняття названого Закону в Японії різко збільшилася кількість 

компаній, які у своїй назві містили слово «траст» (Shintaku), хоча у більшості 

випадків вони не надавали траст-послуги. З метою регулювання їхньої діяльності 

та розмежування компаній, які надавали або не надавали довірчі послуги, у 1922 р. 
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у Японії було прийнято Закон про трасти (Trust Act of Japan або Shintaku Ho) 

та Закон про підприємницькі трасти (Trust Business Act). В основу поняття трасту 

було закладено визначення трасту, що містилося у Цивільному кодексі Каліфорнії 

та індійському Законі про трасти, які визначали траст як зобов’язання, тому 

японський траст за своєю правовою природою також визначався як зобов’язання. 

При цьому бенефіціари мали лише персональні права на майно (right in personam)711. 

Варто наголосити, що модель трасту, закладена в основу японського законодавства, 

мала переважно комерційні цілі і сприяла розширенню діяльності траст-банків, 

позичкових і пенсійних трастів, хоча у подальшому почали все частіше з’являтися 

сімейні трасти для управління спадковим майном. У порівнянні з іншими 

фінансовими механізмами трасти могли забезпечити більш ефективний захист 

інвесторів (бенефіціарів) у випадку банкрутства фінансової установи, хоча 

законодавство Японії запобігало виникненню таких банкрутств. 

Зазначені закони, присвячені регулюванню трастових відносин, проіснували 

аж до початку ХХІ ст., коли у 2004 р. та 2006 р. були прийняті, відповідно, новий 

Закон про трастову справу (Trust Business Act)712 та Закон про трасти (Trust Act)713, які 

замінили попередні акти. 

Згідно зі ст. 2 Закону про трасти траст означає домовленість, за якої 

спеціальна особа, використовуючи будь-який із методів, перелічених у пунктах 

наступної статті, управляє або розпоряджається майном відповідно до певної мети 

(крім мети виключного просування власних інтересів особи) та вчиняє будь-які 

інші дії, необхідні для досягнення такої мети. 

При цьому ст. 2 названого Закону також визначає, що установником є особа, 

яка створює траст одним зі способів, передбачених Законом (зокрема, шляхом 

                                                             
711 Там само. Р. 27–45. 
712 Trust Business Act of Japan. Act No. 154 of December 3, 2004. URL: 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1946&vm=04&re=02 (дата звернення: 
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713 Trust Act of Japan. Act No. 108. December 15, 2006. URL: 
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укладення договору, складення заповіту або оголошення наміру, що спеціальна 

особа управлятиме майном, оформленого нотаріально або шляхом складення 

іншого документа). Довірчим власником є особа, яка зобов’язана управляти або 

розпоряджатися майном, що належить до трастового майна, а також вчиняти будь-

які інші дії, необхідні для досягнення мети трасту, визначеного в умовах трасту. 

Бенефіціаром є особа, яка має бенефіціарний інтерес у майні, тобто право 

вимоги, що ґрунтується на умовах трасту та стосується обов’язку довірчого 

власника видати бенефіціару майно, що належить до трастового майна, або 

вчинити будь-яку іншу видачу, а також право вимагати від довірчого власника або 

будь-якої іншої особи виконувати певні дії відповідно до положень цього Закону 

для того, щоб забезпечити таку вимогу. 

Важливо зазначити, що Закон, визначаючи договір як одну із підстав для 

створення трасту, підкреслює, що довірчому власнику буде надане майно (assign) і що 

він отримає гарантований інтерес у майні або майно буде передане довірчому 

власнику в інший спосіб. Більше того, довірчий власник стає власником переданого 

майна, що відрізняє його від агента. Це підтверджується ст. 2 Закону, яка визначає 

трастове майно як будь-яке або усе майно, що належить довірчому власнику, яке ним 

управляється чи яким він розпоряджається. Як і в більшості інших країн, в Японії 

трастове майно відділене від майна довірчого власника, воно не включається до його 

ліквідаційної маси у випадку банкрутства, а кредитори не мають права претендувати 

на нього. 

Унікальною особливістю японського трасту є те, що лише в Японії один 

установник має право оголосити себе єдиним довірчим власником з метою 

управління трастовим майном на користь себе як єдиного бенефіціара714. Така 

норма є новелою трастового законодавства Японії, яка викликала низку запитань 

і дискусій. Як підкреслює професор М. Араі (M. Arai), основне питання зводилося 

до того, «які процесуальні кроки необхідно зробити, щоб треті особи мали 
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можливість відрізняти трастове майно від власного майна довірчого власника». 

Далі він продовжував: «у випадках, що стосуються рухомих речей, які 

не підлягають реєстрації, на практиці особливо складно ідентифікувати, яке майно 

належить до трастового майна. Крім того, існує ризик зловживання таким 

механізмом з боку брехливих кредиторів, а також доктринальної головоломки: 

як єдиний бенефіціар забезпечує дотримання зобов’язань, які він має виконувати 

сам як єдиний довірчий власник»715. 

На нашу думку, японський траст можна віднести до фідуціарних конструкцій, 

оскільки до обов’язків довірчого власника належить обов’язок не лише управляти 

трастом відповідно до умов трасту, але й виконувати свої обов’язки чесно, 

з належною турботливістю добросовісного управлінця та в інтересах бенефіціарів. 

Більше того, положення Закону про трасти передбачають заборону типових 

випадків, коли може виникнути конфлікт інтересів між довірчим власником 

і бенефіціаром, а також конфлікт обов’язків перед двома бенефіціарами716. 

На сьогодні трасти дуже популярні в Японії. Так, за даними Асоціації 

трастових компаній Японії (Trust Companies Association of Japan), станом 

на 2015 р. фінансові активи фізичних осіб становили 13 трильйонів євро, 

а юридичних осіб – 5,3 трильйона євро, з яких близько 37,5% перебували у руках 

комерційних довірчих власників в якості трастового майна717. При цьому 

комерційні трасти можна умовно поділити на боргові трасти (схожі з відносинами 

позики та прийому вкладів), трасти для управління майном (грошові трасти 

та інвестиційні трасти для цінних паперів), забезпечувальні трасти та бізнес-

трасти, наприклад земельні трасти майна718. 

Зазначимо, що на основі японських законів у сфері трастів було прийнято 

аналогічні або принаймні дуже близькі за змістом акти в інших азіатських країнах. 
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До прикладу, у 1961 р. Корея прийняла свій Закон про трасти (Trust Act)719, який 

орієнтувався більше на японський трастовий закон, аніж на закони Англії та США, 

тому дослідники навіть стверджували, що «англійський траст був імпортований 

до Південній Кореї через Японію»720. 

Отже, Японія стала першою азійською країною, що ввела траст у своє право. 

У подальшому модель японського трасту стала основою для інших 

трастоподібних конструкцій країн Азії. Незважаючи на певні особливості, 

японський траст досить близький до свого англійського праобразу. Напевно, 

це можна пояснити не лише тяжінням японської правової системи до загального 

права, але й історичними передумовами, зокрема, ранньою спробою рецепції 

трасту у право Японії, коли ще не існувало такої кількості трастоподібних 

конструкцій. Водночас право Японії виробило і власні специфічні форми трасту, 

зокрема траст, де установник є одночасно єдиним довірчим власником 

і бенефіціаром. 

Китай. Говорячи про Китай, варто підкреслити, що його правова система 

у ХХ ст. відчувала сильний вплив радянського права, особливо в частині 

положень, що стосувалися права власності. Поряд із цим значний вплив 

на розвиток сучасного китайського права справило і загальне право. Це, своєю 

чергою, призвело до формування унікальної правової системи, яка увібрала у себе 

ознаки соціалістичного та загального права, які до того ж співіснували 

та розвивалися на ґрунті традиційних китайських правових інститутів. 

Китай традиційно не знав і не визнавав інституту трасту. Проте, з 1920-х 

років у Китаї почали функціонувати траст-компанії, які хоча і не надавали траст-

послуг у розумінні країн загального права, але як небанківські фінансові установи 

надавали джерела фінансування для низки інфраструктурних проектів. Діяльність 

таких компаній була припинена з приходом до влади комуністичної партії 
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720 Ying-Chien W. Trust Law in South Korea: developments and challenges. Trust Law in Asian Civil 
Law Jurisdictions: A Comparative Analysis / Eds L. Ho, R. Lee. Cambridge University Press, 2013. 
Р. 47. 
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у 1949 р. та відновлена лише у 1979 р. 

Як зазначають дослідники, на початку 1980-х років після проведення 

реформи відкритої політики починається активне відродження діяльності трастових 

компаній. Банки починають засновувати трастові дочірні підприємства, що надають 

фінансові послуги, які не дозволялося надавати банкам; місцеві органи влади 

починають організовувати трастові інвестиційні компанії для передачі 

позабюджетних фондів на місцеві інфраструктурні проекти; центральний уряд 

починає створювати трастові компанії, які виконують роль мосту між закордонним 

капіталом і місцевими підприємствами. Водночас термін «трастові компанії» може 

ввести в оману, оскільки більшість послуг, які надавалися ними, не були пов’язані 

з ідеєю трасту. Це були переважно агентські та банківські послуги721. 

Власне траст як правовий інститут був уведений у законодавство Китаю 

порівняно з іншими азійськими країнами пізно – у 2001 р. з прийняттям Закону про 

трасти (Trust Law of the People’s Republic of China (Order of the President No. 50. 

April 28, 2001)722. Одночасно із законом було прийнято адміністративні правила, які 

визначали порядок ліцензування та управління трастовими компаніями, а також 

уведені нові форми комерційного трасту та колективні інвестиційні трасти. 

З моменту прийняття Закону про трасти обсяг майна, переданого у траст, постійно 

зростав. Так, згідно зі статистикою, яка надається China Trustee Association, 

у 2003 р. сукупна вартість майна, що знаходилося в управлінні трастових компаній, 

становила 39 мільйонів доларів, у 2007 р. – 169 мільярдів доларів і 833 мільярди 

у 2012 р., а до кінця 2014 р. – 2,18 трильйона доларів723. 

Відповідно до ст. 2 зазначеного Закону траст належить до [ситуації], коли 

установник, ґрунтуючись на довірі до довірчого власника, довіряє (entrust) свої 

                                                             
721 Lyu K. Re-Clarifying China’s Trust Law: Characteristics and New Conceptual Basis. Loyola of 
Los Angeles International and Comparative Reviews. 2015. Vol. 36. Р. 448–449. 
722 Trust Law of the People’s Republic of China (Order of the President No.50. April 28, 2001). 
723 Ho L. Trust Law in China: a Critical Evaluation of its conceptual Foundation. Trust Law in Asian 
Civil Law Jurisdictions: A Comparative Analysis / Eds L. Ho, R. Lee. Cambridge University Press, 
2013. Р. 81; Ho L. Trust Law in China: A Temple Built on Faulty Foundation? Trust as the Greatest 
and Most Distinctive Achievement of the English: Can the Civil Law do Better? San Marino 
Symposium (May 22–23, 2015). Р. 1. 
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майнові права довірчому власнику та дозволяє довірчому власнику управляти або 

розпоряджатися таким майном від імені довірчого власника відповідно до волі 

установника та в інтересах бенефіціара або для більш визначених цілей. Отже, 

з положень Закону випливає, що траст є правочином. Установник управляє або 

розпоряджається майном відповідно до волі (вимоги) установника, але від свого 

імені, а не від імені установника чи іншої особи. Крім того, він зобов’язаний діяти 

на користь бенефіціара чи для досягнення певних цілей. 

Це визначення викликало хвилю наукових дискусій через використання 

у Законі терміна «довіряє» (entrust, кит. weituo). Проблема полягає у тому, що 

китайське трастове право не уточнює, що вкладається у зміст цього терміна, і 

передбачає він передачу прав на майно від установника до довірчого власника чи 

ні. 

Частина науковців, посилаючись на інші положення Закону, вважає, що 

довірчий власник все-таки отримує права на майно та вважається його 

власником724. Проте більшість дослідників все-таки схиляється до протилежної 

точки зору. Зокрема, як зазначає Л. Хо, особливістю китайських трастів 

у порівнянні із трастами Японії та Південної Кореї є те, що траст (xintuo) 

розуміється як правочин, за якого установник … довіряє (доручає на засадах 

довіри725) права у своєму майні довірчому власнику, а довірчий власник управляє 

або розпоряджається цим майном від свого імені. Тобто, на відміну від інших 

країн, у яких установник або передає726 майно довірчому власнику, або декларує 

                                                             
724 Див.: Lyu K. Re-Clarifying China’s Trust Law: Characteristics and New Conceptual Basis. 
Loyola of Los Angeles International and Comparative Reviews. 2015. Vol. 36. Р. 455. 
725 У різних англомовних джерелах стаття 2 Закону Китаю про трасти перекладається по-
різному. Зокрема, іноді зазначається, що установник weintuo або «entrust», тобто «довіряє» 
майно (Ho L. Trust Law in China: a Critical Evaluation of its conceptual Foundation. Trust Law in 
Asian Civil Law Jurisdictions: A Comparative Analysis / Eds L. Ho, R. Lee. Cambridge University 
Press, 2013. Р. 85), а іноді установник «on the basis of trusting trustee mandates…», тобто «на 
засадах довіри до довірчого власника доручає…» (Tan Z. Perfecting the Chinese Law of Trusts. A 
Critical and Comparative Study of the Australian and the Chines Law of Trusts. Р. 13). 
726 До прикладу, відповідно до Закону про трасти Японії 2006 р. (Trust Act of Japan. Act No. 
108. December 15, 2006) в офіційному перекладі англійською мовою траст створюється тоді, 
коли установник передає (assign) майно довірчому власнику. 
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себе довірчим власником, у Китаї термін «довіряє» означає призначення агента, 

який не наділяється правами власника727. Аналогічної позиції дотримується і Р. Лі 

(R. Lee), яка підкреслює, що «використання терміна «entrust» у визначенні 

китайського трасту свідчить про відсутність передачі майна довірчому 

власнику»728. 

Наведена думка знаходить підтвердження і в інших положеннях китайського 

Закону про трасти. Наприклад, згідно зі ст. 30 Закону довірчий власник має вести 

трастові справи особисто, але він може довірити (entrust) іншій особі вести такі 

справи від його імені, якщо трастові документи не передбачають інше, або він 

повинен це робити з причин, які перебувають поза його контролем. 

Незважаючи на те, що ввірення майна довірчому власнику не тягне за собою 

передачі майна від установника до довірчого власника, траст у Китаї передбачає 

відділення трастового майна від майна установника та особистого майна довірчого 

власника (статті 15 та 16 Закону). Це, своєю чергою, спричинює низку проблемних 

моментів, коли не до кінця зрозуміло, як має діяти довірчий власник, якщо йому 

не було передане майно, а він має виконувати свої обов’язки з управління. 

На практиці у переважній більшості випадків з метою вирішення цієї проблеми 

майно та права на нього все-таки передаються трасті. Так, у більшості випадків 

у траст передаються грошові кошти. Для того щоб довірчий власник мав 

можливість реалізовувати надане йому Законом про трасти, право управління 

та розпорядження, установник має фізично передати гроші довірчому власнику. 

У випадках, коли у траст передається майно, що підлягає реєстрації, наприклад 

землі, траст виникає лише після проведення такої реєстрації729. 

                                                             
727 Ho L. Trust Law in China: a Critical Evaluation of its conceptual Foundation. Trust Law in Asian 
Civil Law Jurisdictions: A Comparative Analysis / Eds L. Ho, R. Lee. Cambridge University Press, 
2013. Р. 81. 
728 Lee R. Convergence and divergence in the worlds of the Trust: Duties and Liabilities of Trustees 
under the Chinese Trust. The Worlds of the Trust / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2013. 
Р. 409. 
729 Див.: Там само. Р. 410; Ho L. Trust Law in China: A Temple Built on Faulty Foundation? Trust 
as the Greatest and Most Distinctive Achievement of the English: Can the Civil Law do Better? San 
Marino Symposium (May 22–23, 2015). Р. 4. 
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У Китаї трасти можуть бути засновані на підставі договору, заповіту або інших 

документів, визначених законом або адміністративними правилами. Істотними 

умовами трасту є визначеність сторін, визначеність предмета та об’єкта, а також 

дотримання законності або публічного порядку. Загалом, як стверджують дослідники, 

договірна природа китайського трасту є його особливою ознакою, якою він 

відрізняється від класичного трасту в англійському праві730. Такої ж думки 

дотримуються і китайські суди, які розглядають траст як тристоронній договір між 

установником, довірчим власником та бенефіціаром. При цьому основними 

договірними сторонами вважаються установник та довірчий власник, тоді 

як бенефіціар є пасивним реципієнтом з другорядною роллю в частині виконання 

договірних обов’язків731. 

Треба зазначити, що установник при створенні трасту не може призначити себе 

в якості трасті. Так само китайський Закон про трасти не передбачає існування 

результативних і конструктивних трастів732. Установником і бенефіціаром трасту 

може бути будь-яка фізична чи юридична особа або законно створена організація, яка 

наділена цивільною правоздатністю. Водночас законно створена організація, яка 

не наділена правоздатністю (legally personhood), не може виступати довірчим 

власником. Це виключає з переліку довірчих власників деякі комерційні 

підприємства, економічні асоціації, а також більшість комерційних офіційних органів, 

інститутів і соціальних організацій. 

Отже, китайський траст можна вважати специфічною трастоподібною 

конструкцією, яка є договірною за своєю природою, та, на думку переважної 

більшості дослідників, не передбачає переходу прав на майно від установника 

до довірчого власника. З такої позиції траст у Китаї ближче до агентського 

                                                             
730 Lee R. Convergence and divergence in the worlds of the Trust: Duties and Liabilities of Trustees 
under the Chinese Trust. The Worlds of the Trust / Ed. by L. Smith. Cambridge University Press, 2013. 
Р. 421. 
731 Див.: Ho L. Trust Law in China: A Temple Built on Faulty Foundation? Trust as the Greatest and 
Most Distinctive Achievement of the English: Can the Civil Law do Better? San Marino Symposium 
(May 22–23, 2015). Р. 2–4. 
732 Ho L. China: trust law and practice since 2001. Trusts & Trustees. 2010. Vol. 16, Iss. 3. P. 124–
127. 
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договору, аніж власне до англійського трасту. 

Таким чином, проаналізувавши практику визнання та застосування 

інституту трасту у країнах (на територіях), що відносяться до змішаних 

юрисдикцій, у тому числі і країн Далекого Сходу, можна дійти таких висновків: 

1. Змішані правові системи або змішані юрисдикції – це загальна назва 

національних правових систем, які сформувалися в деяких країнах (або на певних 

територіях) під впливом континентальної та загальної систем права, а відтак 

мають сутнісні елементи та ознаки кожної з них. Крім того, у цих правових 

системах відчувається сильний вплив національного права відповідної країни, 

її правових звичаїв і традицій, які вносять значну специфіку у право. До змішаних, 

зокрема, відносять юрисдикції Шотландії, ПАР, країн Далекого Сходу, а також 

правові системи канадської провінції Квебек та американського штату Луїзіана. 

2. Незважаючи на відчутний вплив англо-американського права, 

у досліджуваних країнах ніколи не існувало поділу права на загальне право 

та право справедливості. Проте це не завадило їм у тій чи інші формі увести 

інститут трасту у власне право, а також визнавати та ефективно використовувати 

іноземні трасти. 

3. У названих країнах єдиним власником трастового майна у переважній 

більшості випадків виступає довірчий власник, хоча іноді власником трастового 

майна є установник або навіть бенефіціар. 

4. У цих країнах поряд із «власне» трастом, тобто інститутом, що за своєю 

формою та правовими наслідками максимально схожий з англо-американським 

трастом, існують також власні абсолютно унікальні трастоподібні конструкції, які 

використовуються для досягнення певних специфічних цілей. Як правило, вони 

одночасно мають ознаки як трасту, так і інших правових інститутів, відомих 

у тій чи іншій країні. Серед них варто згадати південноафриканський bewind trust, 

японський траст, у якому установник є єдиним довірчим власником і 

бенефіціаром, квебекський траст, що базується на класичній концепції patrimony, 

яка нерозривно пов’язана з особою власника майна. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ IV 

 

5. Країни, що належать до різних правових систем, рано чи пізно стикалися 

із проблемою визнання та кваліфікації трасту. Протягом багатьох років траст 

не визнавали як окремий правовий інститут та вважали таким, що суперечить 

публічному порядку з огляду на те, що більшості країн світу невідомий поділ 

права на загальне право та право справедливості. 

6. Проблеми, пов’язані з вирішенням спорів, що виникають із трастів, є 

різноплановими та різнорівневими: починаючи від відсутності необхідних 

матеріальних і колізійних норм у праві країни суду і закінчуючи абсолютно 

різними підходами юристів країн загального та цивільного права до розуміння, 

сприйняття та використання різних юридичних понять і механізмів. Найбільшою 

проблемою як для суду, так і для сторін спору, пов’язаного із трастами, є 

непередбачуваність правових наслідків розгляду справи і залежність від 

суб’єктивності конкретного судді. 

7. У країнах, яким невідомий поділ права на загальне право та право 

справедливості, траст кваліфікували як: речове право на майно, договір, юридичну 

особу sui generis, як аналог концепції patrimony та як специфічні повноваження 

тощо. Наразі у доктрині та судовій практиці країн, що належать до різних 

правових систем, не існує єдиного способу кваліфікації трасту. Прийнятність 

обраного судом способу кваліфікації може оцінюватися лише крізь призму рівня 

досягнення намірів установника. 

8. Траст не суперечить публічному порядку країн, у яких відсутній поділ 

права на загальне право та право справедливості, а також не заперечує концепції 

неподільності права власності на майно. Траст також може природно співіснувати 

з іншими інститутами, що є у національному праві різних країн, зокрема, з правами 

на чуже майно, а також з різноманітними трастоподібними конструкціями. 

9. Існує кілька шляхів визнання та інкорпорації трасту у право країн, у яких 
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відсутній поділ права на загальне право та право справедливості: 

- прийняття національного законодавства про трасти (переважно країни 

змішаних юрисдикцій); 

- ратифікація Гаазької конвенції про трасти з можливістю створення 

місцевих (національних) трастів відповідно до іноземного законодавства 

на підставі ст. 6 Конвенції без уведення інституту трасту у власне право (Італія); 

- прийняття спеціальних актів, які регулюють окремі аспекти, що 

стосуються трастів, передусім колізійних норм, нормативних положень у сфері 

оподаткування, банкрутства, процедури стягнення боргів тощо. Деякі країни 

ратифікували Конвенцію про трасти, а деякі ні, проте вони взяли окремі 

її положення за основу для свого законодавства; 

- створення у національному праві трастоподібних конструкцій, які дають 

змогу досягти схожих цілей, що і траст. При цьому єдиним власником трастового 

майна у переважній більшості випадків виступає довірчий власник, хоча іноді 

власником є установник або навіть бенефіціар; 

- визнання окремих видів трастів відповідно до європейського 

законодавства безвідносно до внутрішнього права конкретної країни (зокрема, 

на підставі Європейських правил спадкування та Регламенту Ради ЄС 

№ 1215/2012). 
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РОЗДІЛ V. ТРАСТОПОДІБНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ТРАСТУ  

У ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

5.1. УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ І ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ 

 

Питання уведення трасту у цивільне право України було не менш 

дискусійним, аніж у Російській Федерації та інших пострадянських країнах, 

ураховуючи схожість правового регулювання та правових традицій цих країн. 

Більшість із них увели у власне цивільне право інститут довірчого управління 

майном, який має зобов’язальну правову природу та фідуціарний характер733. 

Проте Україна пішла своїм шляхом, увівши до Цивільного кодексу України (далі – 

ЦК України) декілька норм, які поряд із інститутом управління майном 

передбачили існування довірчої власності як «особливого різновиду права 

власності». У зв’язку з цим виникла дискусія щодо правової природи довірчої 

власності в Україні, співвіднесення її з інститутом управління майном 

та з інститутом трасту, що існує в загальному праві. 

Почнемо з короткого екскурсу в історію. На початку 1990-х років 

у законодавстві України поступово починають з’являтися нові терміни, такі 

як «довірчі операції», «довірча власність», «траст», «довірче управління», 

«бенефіціарій» тощо. У цей час почергово приймаються Декрет Кабінету 

Міністрів України «Про довірчі товариства» від 17 березня 1993 р. № 23–93734, 

Указ Президента України «Про фінансово-промислові групи в Україні» від 

                                                             
733 Дискусія щодо віднесення інституту довірчого управління майном до фідуціарних 
конструкцій згадувалася у розділі IV. Варто зазначити, що як у Російській Федерації, так 
і в інших пострадянських країнах не існує єдиної загальновизнаної позиції щодо кваліфікації 
відносин з управління майном як довірчих правовідносин, які передбачають наявність 
«особливої» довіри між їх суб’єктами. Ми схиляємося до позиції тих дослідників, які 
характеризують такі відносини як фідуціарні. 
734 Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 №  23–93. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/23–93 (дата звернення: 23.03.2018). 
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27 січня 1995 р. № 85/95735, Постанова Президії Верховної Ради України «Про 

заходи щодо впорядкування діяльності трастових компаній» від 26 червня 1995 р. 

№ 403/95736. Крім того, зазначені терміни фігурують у низці законопроектів, 

у тому числі і в проекті Цивільного кодексу України. Зазначені поняття іноді 

ототожнюються, іноді в них вкладається подібний (але не повністю) зміст, хоча 

найчастіше вони залишаються не до кінця визначеними. До речі, однією з перших 

теоретичних праць, присвячених трастам та довірчим товариствам, став довідник 

«Трасти України» В. М. Грузина (1995)737. На нашу думку, ця книга є 

віддзеркаленням ситуації, яка склалась на той момент і характеризувалась 

абсолютною мішаниною понять та викривленим баченням суті управління 

майном. 

Взагалі нерозуміння ідеї трасту призвело до порушення прав громадян, які, 

на жаль, постраждали від фінансових афер довірчих товариств, що відіграло 

не останню роль у формуванні недовірливого або відверто негативного ставлення 

юристів та звичайних громадян до трастів та інших довірчих конструкцій 

упродовж майже двох десятків років. Як слушно зауважує І. В. Венедіктова, 

«підґрунтям виникнення такої ситуації стала не тільки недосвідченість пересічних 

громадян у нових економічних умовах, а й відсутність належного механізму 

регулювання й захисту слабшої сторони у таких відносинах, оскільки сутністю 

діяльності цих компаній фактично була передача коштів у власність, 

а не в управління»738. 

Проте вказані новели у законодавстві призвели до появи низки публікацій, 

                                                                                                                                                                                                                 
 
735 Про фінансово-промислові групи в Україні: Указ Президента України від 27.01.1995 
№  85/95. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85/95 (дата звернення: 23.03.2018). 
736 Про заходи щодо впорядкування діяльності трастових компаній: Постанова Президії 
Верховної Ради України від 26.06.1995 №  403/95. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/403/95-%D0%BF%D0%B2 (дата звернення: 23.03.2018). 
737 Трасти України. Довідник / Упоряд. В. М. Грузин. Вид. 1. Київ: Ірена Лтд; Ельтон, 1995. 
119 с. 
738 Венедіктова І. В. Договір довірчого управління майном в Україні. Харків: Консум, 2004. 
С. 10. 
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у яких теоретики та практики розпочали дискусію щодо співвідношення трасту, 

інституту управління майном та довірчої власності. Дехто вважав, що для України 

буде достатньо єдиного зобов’язального інституту управління майном, дехто 

доводив, що довірча власність є більш універсальним інструментом, а дехто 

припускав одночасне існування у праві України обох інститутів. 

Наведемо декілька діаметрально протилежних думок різних вчених. 

До прикладу, С. О. Сліпченко, проводячи паралель між довірчою власністю 

та довірчим управлінням, стверджує, що останнє «сформульовано головним 

чином як інститут зобов’язального права і не відображає з достатньою повнотою 

відносин, притаманних трасту»739. 

І. В. Венедіктова висловила цікаву позицію, що «довірче управління майном 

і траст є альтернативними конструкціями: введення однієї виключає застосування 

другої»740. 

На думку Ю. В. Курпас, «інститут довірчого управління близький 

до інституту довірчої власності за досягнутими цілями, але має іншу правову 

природу, адже, на відміну від довірчої власності, довірче управління майном є 

інститутом зобов’язального права, який засновано на тому, що між особами існує 

договір, який укладений за їх обопільною згодою і відповідно до якого у кожного 

з них виникають певні права та відповідно обов’язки»741. 

Г. Г. Харченко вважає, що «спільне використання інституту довірчої 

власності й інституту довірчого управління зовсім не суперечить одне одному, 

а навпаки, збагатить правові механізми з управління активами фізичних 

і юридичних осіб, розширить підприємницьку практику»742. 

Д. Котляр наголошує, що «конструкція зобов’язального права у вигляді 

договору управління майном є цілком достатньою для вирішення задач правового 

                                                             
739 Слипченко С. А. Право доверительной собственности. Харьков: Консум, 2000. С. 77. 
740 Венедіктова І. В. Договір довірчого управління майном в Україні. Харків: Консум, 2004. 
С. 120. 
741 Курпас Ю. В. Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2004. С. 39. 
742 Харченко Г. Г. Довірча власність у діяльності трастових компаній та довірчих товариств. 
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регулювання відносин з управління чужим майном»743. 

Досить категоричної думки дотримується О. В. Манжосова, яка вважає, «що 

існування правової конструкції довірчої власності в діючому законодавстві 

України є необґрунтованим і суперечить основоположним принципам права 

власності. Для вирішення задач, які законодавець ставив перед собою, 

утверджуючи довірчу власність, достатньо існування удосконаленого 

зобов’язально-правового інституту договору управління майном»744. 

Але незважаючи на тривалу наукову дискусію, законодавець вчинив по-

своєму, у результаті чого в українське право у 2004 р. було одночасно уведено дві 

конструкції – інститут управління майном і довірчу власність – специфічну 

трастоподібну конструкцію, яка суттєво відрізняється від трасту, що існує 

у загальному праві. При цьому, як справедливо відмітив А. А. Албу, «інститут 

довірчої власності та інститут довірчого управління майном мають майже 

ідентичний предмет регулювання – відносини, що складаються з приводу діяльності 

управителя по ефективному здійсненню правомочностей власника майна в його 

інтересах або в інтересах вказаної ним особи»745. 

Підкреслимо, що з моменту свого виникнення вказані правові конструкції 

стали предметом різностороннього вивчення науковців. Дослідженню їх 

особливостей, співвідношення понять, порівняння з іншими інститутами, а також 

визначення їх місця у правовій системі України було присвячено декілька 

дисертаційних робіт та монографій, а також низку наукових статей746. 

                                                                                                                                                                                                                 
Одеса: Астропринт, 2006. С. 124. 
743 Котляр Д. Довірча власність чи договір управління майном – український вибір. Парламент. 
2004. №  6. URL: http://parlament.org.ua/2015/08/15/chasopis-parlament-62004/ (дата звернення: 
23.03.2018). 
744 Манжосова О. В. Особливості існування правового інституту довірчої власності 
в законодавстві України. Вісник Чернівецького факультету Національного університету 
«Одеська юридична академія». 2014. Вип. 2. С. 153. 
745 Албу А. А. Цивільно-правове регулювання управління майном: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.03. Івано-Франківськ, 2016. С. 87. 
746 Див., зокрема: Албу А. А. Цивільно-правове регулювання управління майном: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.03. Івано-Франківськ, 2016. 201 с.; Венедіктова І. В. Договір довірчого 
управління майном в Україні. Харків: Консум, 2004. 216 с.; Курпас Ю. В. Становлення 
та розвиток інституту управління майном в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 
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Враховуючи таку кількість наукових досліджень, ми дуже коротко 

зупинимося на окремих найбільш цікавих, на наш погляд, моментах. 

Розпочнемо з інституту управління майном. Згідно зі ст. 1029 Цивільного 

кодексу України за договором управління майном одна сторона (установник 

управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно 

в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені 

управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним 

особи (вигодонабувача). 

Цивільний кодекс України передбачає, що договір управління майном 

укладається в письмовій формі, а його істотними умовами є лише перелік 

майна, що передається в управління, та розмір і форма плати за управління 

майном. Строк управління не є істотною умовою договору та може 

встановлюватися на розсуд сторін. Хоча, якщо сторони не визначили строку 

договору управління майном, він вважається укладеним на п’ять років. 

Дане твердження також підтверджується висновками, викладеними 

у Постанові Вищого господарського суду України від 04 квітня 2012 р. № 22/38–

10–1309, де зазначено, що умова про строк договору управління майном 

не відноситься до істотних умов договору управління майном (ст. 1035 ЦК 

України), тому договори управління з невизначеним строком вважаються 

укладеними строком на п’ять років у силу прямої вказівки закону (ч. 1 ст. 1036 ЦК 

                                                                                                                                                                                                                 
2004. 198 с.; Майданик Р. А. Траст: собственность и управление капиталами (природа прав, 
рецепция в право Украины). К.: Наук. думка, 1995. 176 с.; Майданик Р. А. Проблеми 
регулювання довірчих відносин у цивільному праві: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03. Київ, 
2003. 528 с.; Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин у цивільному праві. Київ: Київський 
університет, 2002. 502 с.; Марчинський В. Г. Правовий статус довірчого товариства як суб’єкта 
цивільно-правових відносин: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2003. 221 с. 
Мащенко М. В. Господарська діяльність з управління майном: поняття, суб’єкти, види 
(господарсько-правовий аспект): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. К., 2007. 199 с.; 
Онищенко Г. В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом. Київ: Алерта, 2012. 268 с.; 
Пількевич В. Л. Організаційно-правове забезпечення управління державним майном в Україні: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2006. 220 с.; Слипченко С. А. Право доверительной 
собственности. Харьков: Консум, 2000. 174 с.; Слюсаревський Н. Н. Теоретические проблемы 
договорного управления чужим имуществом в Украине: дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 
1999. 169 с.; Стазілова Т. М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві: дис. 
… канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2015. 202 с.; Харченко Г. Г. Довірча власність у діяльності 



 

453 

 

України), а тому не визнаються такими, що неукладені747. 

У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення або зміну договору 

управління майном після закінчення його строку договір вважається продовженим 

на такий самий строк і на таких самих умовах. 

Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна 

установника управління та від майна управителя, обліковуватися в управителя 

на окремому балансі, щодо нього має вестися окремий облік, розрахунки, 

пов’язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському 

рахунку. Майно, набуте управителем у результаті управління майном, 

включається до складу отриманого в управління майна. 

Предметом договору управління майном відповідно до ст. 1030 ЦК 

України може бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, 

цінні папери, майнові права та інше майно. Як слушно підкреслює Ю. В. Курпас, 

посилаючись на російського дослідника В. В. Вітрянського, формулювання «інше 

майно» «свідчить не про необмеженість їхнього переліку, а про неможливість 

передбачити в законі їх вичерпний перелік. Адже предметом управління може 

бути будь-яке майно, що відповідає вимогам норм про довірче управління 

майном748. 

Як вбачається з положень чинних нормативно-правових актів, поняття «інше 

майно», яке може бути предметом управління, зокрема, включає: 

- окрім цінних паперів також інші фінансові інструменти (ст. 17 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. № 3480-

IV749 (далі – Закон про цінні папери); 

- об’єкти інтелектуальної власності, зокрема, майнові авторські та суміжні 

                                                                                                                                                                                                                 
трастових компаній та довірчих товариств. Одеса: Астропринт, 2006. 168 с. 
747 Постанова Вищого господарського суду України від 04.04.2012 №  22/38–10–1309. 
Платформа LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net. (дата звернення: 30.03.2018). 
748 Курпас Ю. В. Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2004. С. 96; Витрянский В. В. Договор доверительного 
управления имуществом: понятие и правовое регулирование. Государство и право. Приложение 
№  10. 2001. №  10. С. 68. 
749 Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 №  3480- IV. URL: 
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права, а також майнові права на інші об’єкти інтелектуальної власності (ст. 47 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. № 3792-

XII)750; 

- корпоративні права (ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції» 

від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII); 

- тварини (згідно зі ст. 180 Цивільного кодексу України тварини є 

особливим об’єктом цивільних прав, на який поширюється правовий режим речі, 

крім випадків, встановлених законом. Об’єктами цивільного права можуть бути: 

тварини, що перебувають у стані природної волі; сільськогосподарські, свійські 

та інші тварини, що використовуються для господарських, наукових, культурно-

освітніх, виховних, естетичних та інших цілей. Враховуючи, що чинне 

законодавство не передбачає заборони передачі тварин в управління, 

вважаємо, що це можливо); 

- рухомі речі «що мають властивість відокремленості від майна 

управителя та інших осіб… Проте, – як зазначає Ю. В. Курпас, – уявляється, що 

на практиці управління такими речами не отримає широкого розповсюдження 

з огляду на те, що окремі рухомі речі, як правило, не становлять економічного 

інтересу, як предмет довірчого управління для управителей, хоча можливість 

управління існує»751; 

- сукупність речей та майна; 

- в окремих випадках, прямо передбачених законом, – грошові кошти 

(зокрема, це передбачено у ст. 17 Закону про цінні папери та у ст. 6 Закону 

України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві 

житла та операціях з нерухомістю» від 19 червня 2003 р.752). 

                                                                                                                                                                                                                 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480–15 (дата звернення: 23.03.2018). 
750 Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 №  3792-ХІІ. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792–12 (дата звернення: 23.03.2018); див.: також: Щерба Л. 
Р. Договір довірчого управління майновими авторськими та суміжними правами 
за законодавством України. Часопис Академії адвокатури України. 2012. №  17 (4’2012). С. 1–9. 
751 Курпас Ю. В. Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2004. С. 101. 
752 Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла 
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При цьому варто погодитися із думкою А. А. Албу, який виділяє характерні 

ознаки майна, що передається в управління753: 

1. «Індивідуально-визначений характер майна: в якості такого майна 

можуть виступати індивідуально-визначені та деякі родові речі, причому у тих 

випадках, коли така річ виділена в межах роду, індивідуалізується і переходить 

до групи індивідуально-визначених речей. 

2. Неспоживчий характер майна: майно, надане в управління, не повинно 

бути придатним до споживання в процесі використання. 

3. Відокремленість майна: таке майно повинно мати властивість 

відокремленості, адже має бути відділене від іншого майна установника 

управління та управителя. 

4. Знаходитися в необмеженому цивільному обороті: повинно бути 

дозволене законом. Щодо нього не має встановлюватися режим права повного 

господарського відання, оперативного управління або іншого речового права, крім 

права власності, а також не знаходитися в заставі без попереднього повідомлення 

про це установником управління управителя». 

Звичайно, управління кожним із зазначених видів майна має свою 

специфіку. До прикладу, у разі передачі нерухомого майна в управління 

відповідний договір підлягає нотаріальному посвідченню. Так само свої 

особливості має управління цінними паперами (про це йтиметься далі), 

грошовими коштами та іншими специфічними видами майна754. 

Враховуючи своєрідність правового регулювання, а також поширеність 

передачі в управління цінних паперів, пропонуємо більш детально зупинитися 

на характеристиці управління цим об’єктом цивільних прав. 

Відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону про цінні папери та п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону 

                                                                                                                                                                                                                 
та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/978–15 (дата звернення: 23.03.2018). 
753 Албу А. А. Цивільно-правове регулювання управління майном: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.03. Івано-Франківськ, 2016. С. 72. 
754 Характеристика окремих видів майна як об’єктів управління, наприклад, див.: А. А. Албу 
(цит. пр.), С. 73–79. 
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України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» діяльність 

із управління цінними паперами – це діяльність, яка провадиться торговцем 

цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку 

на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами, іншими 

фінансовими інструментами та коштами, призначеними для інвестування в цінні 

папери та інші фінансові інструменти, а також отриманими у процесі управління 

цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і коштами в інтересах 

установника управління або визначених ним третіх осіб. 

Статтею 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності» від 02 березня 2015 р. № 222-VIII755 цей вид діяльності віднесено 

до ліцензованих. Відповідна ліцензія видається Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку (ч. 3 ст. 16 Закону про цінні папери та ст. 4 Закону 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в України»). 

Торговець цінними паперами має право укладати договори про управління 

цінними паперами з фізичними та юридичними особами. При цьому цінні папери 

та інші фінансові інструменти передаються в управління з усією сукупністю 

засвідчених ними прав. Сума договору про управління цінними паперами з одним 

клієнтом – фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 

мінімальним заробітним платам. 

Можна визначити такі особливості управління цінними паперами: 

1. Управління цінними паперами є професійною діяльністю, що може 

здійснюватися виключно торговцями цінними паперами, які отримали відповідну 

ліцензію. До прикладу, О. І. Грейдін зазначає, що «торговцем цінними паперами 

може бути юридична особа–професійний учасник фондового ринку, заснована 

у формі господарського товариства, для якої операції з цінними паперами 

становлять виключний вид її діяльності, що повинно бути відображено 

                                                                                                                                                                                                                 
 
755 Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 
№  222-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222–19 (дата звернення: 23.03.2018). 
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в її установчому документі»756. Обмеження кола суб’єктів, які мають здійснювати 

управління цінними паперами, є характерним для більшості країн, враховуючи 

підвищену ризикованість будь-яких операцій на ринку цінних паперів, а також 

необхідність мати спеціальні знання та досвід у цій сфері. 

Потрібно також звернути увагу на одну важливу деталь. Коли йдеться про 

управління цінними паперами, як правило, мають на увазі емісійні цінні папери. 

Проте Закон про цінні папери передбачає існування й неемісійних цінних паперів, 

зокрема векселів, коносаментів, депозитних та ощадних сертифікатів. У зв’язку 

з цим постає питання, чи можлива передача неемісійних цінних паперів 

в управління та чи поширюються на них обмеження щодо особи управителя 

та інші вимоги. 

Як слушно зауважує Ю. В. Недопрядко, «випуск в обіг неемісійних цінних 

паперів не пов’язується із положенням Закону про цінні папери. Внаслідок цього 

видача неемісійних цінних паперів не вимагає дотримання процедури емісії, 

не вимагає ніяких проспектів емісії, реєстрації випусків і затвердження звітів 

про підсумки емісії. Не потрібно публічного розкриття інформації про видані 

цінні папери. Відтак видача неемісійних цінних паперів не потребує з боку 

держави контролю у формі реєстрації»757. У зв’язку з цим, на нашу думку, 

неемісійні цінні папери можуть передаватися в управління, як і будь-яке інше 

невилучене з цивільного обігу майно, наділене здатністю до відокремлення 

та ідентифікації. Водночас управителем неемісійних цінних паперів може 

виступати будь-який суб’єкт підприємницької діяльності в силу загальної 

вказівки ст. 1033 Цивільного кодексу України. 

2. Поняття «управління цінними паперами» є збірним та певною мірою 

умовним поняттям, оскільки включає у себе управління: а) власне цінними 

                                                             
756 Грейдін О. І. Учасники правовідносин, що виникають на підставі договору (довірчого) 
управління цінними паперами. Учёные записки Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 2001. Т. 23 (62), №  1. С. 340–346. 
757 Недопрядко Ю. В. Правова природа неемісійних цінних паперів. Вісник Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова. Правознавство. 2012. Т. 17, Вип. 1/2 (16/17). 
С. 81. 
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паперами, перелік яких визначено розділом ІІ Закону про цінні папери; б) іншими 

фінансовими інструментами, до яких відносяться строкові контракти (ф’ючерси), 

відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну 

дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного 

курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що 

дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових 

інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові 

та відсоткові опціони); в) грошовими коштами, призначеними для інвестування 

в цінні папери та інші фінансові інструменти; г) отриманими у процесі управління 

цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і коштами. 

3. Термін «управління» передбачає вчинення управителем активних 

юридичних і фактичних дій, спрямованих на інвестування переданих цінних 

паперів з метою збереження або збільшення їх вартості та отримання прибутку. 

4. Управління цінними паперами здійснюється від імені торговця, але 

в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб, що повною 

мірою відповідає концепції управління майном в Україні. 

5. Враховуючи специфіку функціонування фондового ринку, управління 

цінними паперами відноситься до ризикованої діяльності. 

6. Цей вид діяльності передбачає існування особливої довіри установника 

до управителя, оскільки установник, як правило, не є професіоналом на ринку 

цінних паперів, а відтак він не може самостійно приймати виважені рішення 

в частині управління цінними паперами. У такій ситуації установник має повною 

мірою довіряти управителю та прислухатися до його порад, покладаючись на його 

професійність, добросовісність і порядність. Своєю чергою, торговець цінними 

паперами зобов’язаний виконувати доручення клієнтів за договорами про 

управління цінними паперами на найвигідніших для клієнта умовах. 

Отже, управління цінними паперами – це ризикова підприємницька 

діяльність, що здійснюється на засадах особливої довіри та професійній оплатній 

основі виключним колом суб’єктів та яка передбачає управління цінними 
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паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, 

призначеними для інвестування в цінні папери й інші фінансові інструменти, 

на користь вигодонабувача. 

Треба наголосити, що чинне законодавство України не містить визначення 

поняття «договір управління цінними паперами», яке б повною мірою розкривало 

його суть. Натомість визначення поняття зазначеного договору, що міститься 

у Рішенні ІІ758, обґрунтовано піддавалося критиці у літературі. Як слушно 

зауважує О. І. Грейдін, «відповідно до вказаного визначення важко не тільки 

визначити конститутивні ознаки договору (довірчого) управління цінними 

паперами, але й зробити висновок навіть про типову його належність, тобто 

за критерієм спрямованості результату або наслідків, створення яких домагаються 

учасники відносин, незрозуміло – чи то договір про передачу майна 

у власність, чи то у користування, чи щось інше»759. 

Враховуючи таку ситуацію, спробуємо дати власне визнання вказаному 

поняттю, але для цього спочатку необхідно проаналізувати характерні ознаки 

договору управління цінними паперами: 

1. Договір управління цінними паперами є строго формалізованим, 

оскільки чинне законодавство України встановлює чіткі технічні вимоги 

до договорів цього виду та передбачає цілу низку істотних умов. Зокрема, 

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджено 

«Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської 

діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» 

                                                             
758 Згідно з розділом ІІ Рішення №  1149 договір про управління цінними паперами, іншими 
фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні 
папери та інші фінансові інструменти (далі – договір про управління) – це договір, за яким одна 
сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об’єкт 
(об’єкти) управління в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб 
за винагороду. 
759 Грейдін О. І. Цивільно-правова характеристика договору (довірчого) управління цінними 
паперами. URL: http://pravoznavec.com.ua/period/article/19999/%C3#chapter (дата звернення: 
23.03.2018). С. 334. 
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від 12 грудня 2006 р. № 1449 (далі – Рішення № 1449)760, у яких визначено істотні 

умови договорів, що є спільними для торговців цінними паперами при укладенні 

різних видів договорів, зокрема і договорів управління цінними паперами. 

До прикладу, номер договору про управління повинен містити присвоєну ним 

літерну ознаку виду договору, а саме – «УУ», а договір на виконання договору про 

управління – «УВ» (п. «г» ч. 2 розділу ІІ Рішення № 1449). 

Крім того, у п. 10 розділу ХІ Рішення № 1449 передбачено специфічні 

істотні умови договору управління цінними паперами, серед яких 

найважливішими є: 

- порядок передачі установником управління цінних паперів та інших 

фінансових інструментів і грошових коштів в управління управителю; 

- порядок припинення управління та повернення управителем грошових 

коштів і цінних паперів та інших фінансових інструментів установнику 

управління; 

- порядок нарахування та виплати плати управителю за управління; 

- інвестиційна декларація управителя, яка визначає напрями та способи 

інвестування об’єктів управління. Слід наголосити, що інвестиційна декларація є 

невід’ємною частиною договору про управління і є обов’язковою для виконання 

управителем. Управитель має роз’яснити установнику управління положення 

інвестиційної декларації (змін до неї) й порядок обмеження ризиків при управлінні 

цінними паперами та іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами 

до укладання договору про управління. Зокрема, в інвестиційній декларації 

зазначаються: мета управління; перелік об’єктів інвестування; прийнятна 

структура об’єктів управління, підтримувати яку управитель має протягом строку 

дії договору про управління. Укладання договору про управління є згодою 

                                                             
760 Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: 
брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: 
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 №  1449. URL: 
https://www.nssmc.gov.ua/documents/pro-zatverdzhennya-pravil-umov-zdysnennya-dyalynost-z-
torgvl-tsnnimi-paperami-brokersyko-dyalynost-dilersyko-dx045/ (дата звернення: 23.03.2018). 
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установника управління з усіма положеннями інвестиційної декларації, 

включаючи згоду на інвестування належних йому об’єктів управління 

в перераховані в інвестиційній декларації об’єкти інвестування. Внесення змін 

в інвестиційну декларацію здійснюється в порядку, встановленому для внесення 

змін до договору про управління; 

- порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами та іншими 

фінансовими інструментами і грошовими коштами; 

- порядок повідомлення установника управління про можливі негативні 

наслідки при виконанні договору про управління та ін. 

2. Як вказано вище, управління цінними паперами є ризикованою 

діяльністю, що дає підстави для віднесення договору управління цінними 

паперами до алеаторних договорів або, іншими словами, до «ризикованих 

правочинів». Для таких договорів характерною ознакою є наявність алеаторного 

ризику, який у літературі визначається як «заснований на ознаці алеаторності 

елемент правочинів під особливу умову у вигляді ймовірності настання «події, про 

яку зовсім невідомо, настане вона чи не настане», або події невідворотної, «але 

момент настання якої не може бути з точністю визначений», тобто «випадку або 

невизначеної події»761. Більше того, у договорах управління цінними паперами 

алеаторний ризик може бути класифікований як спекулятивний, оскільки, 

як підкреслює О. І. Грейдін, «ефективність управління залежатиме не тільки від 

професійних якостей та навичок управителя, але й від багатьох об’єктивних умов. 

Участь в операціях на українському ринку цінних паперів може нести у собі 

ступінь ризику, що визначається можливою несприятливою зміною багатьох 

параметрів, не усі з яких піддаються прогнозуванню»762. 

3. Договір управління цінними паперами є реальним договором, що 

                                                             
761 Аномалії в цивільному праві України: навч.-практ. посіб. / Відп. ред. Р. А. Майданик. Київ: 
Юстініан, 2007. С. 89–90. 
762 Грейдін О. І. Цивільно-правова характеристика договору (довірчого) управління цінними 
паперами. URL: http://pravoznavec.com.ua/period/article/19999/%C3#chapter (дата звернення: 
23.03.2018). 
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випливає з пунктів 5 та 6 розділу ХІ Рішення № 1149, де прямо передбачено, що 

права та обов’язки управителя з управління переданими йому цінними паперами 

виникають з моменту їх отримання управителем або з моменту їх зарахування 

на рахунок у цінних паперах установника управління, керуючим якого (рахунку 

у цінних паперах) є управитель, або з моменту визначення управителя керуючим 

рахунком у цінних паперах установника управління, на якому (рахунку у цінних 

паперах) вже обліковуються цінні папери, що передаються в управління. У разі 

передачі в управління грошових коштів у готівковій формі через касу управителя 

моментом їх отримання вважається момент видачі управителем установнику 

управління касового ордера або іншого документа. Якщо ж в управління 

передаються грошові кошти у безготівковій формі, моментом отримання 

вважається момент їх зарахування на окремий поточний рахунок управителя. 

Таким чином, як слушно зазначає О. І. Грейдін, «регулятором встановлена форма 

реалізації умов договору довірчого управління у частині передачі об’єктів 

управління: або шляхом їх отримання (фактичного), або шляхом їх зарахування 

на рахунок у цінних паперах (безготівкового)»763. 

4. Договір управління цінними паперами може передбачати виникнення 

в управителя права довірчої власності на передані цінні папери, інші фінансові 

інструменти та грошові кошти (ч. 5 ст. 17 Закону про цінні папери). 

Ураховуючи викладене, пропонуємо визначати договір управління цінними 

паперами як алеаторний спекулятивний правочин, що укладається між 

установником і торговцем цінними паперами, відповідно до якого цінні папери, 

інші фінансові інструменти та грошові кошти, призначені для інвестування 

в цінні папери й інші фінансові інструменти, передаються в управління або 

довірчу власність управителю з метою управління ними на користь 

вигодонабувача. 

Отже, можна дійти наступних висновків: 

                                                             
763 Грейдін О. І. Об’єкт довірчого управління цінними паперами: сучасний етап законодавчого 
регулювання. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. №  11. С. 155. 
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1. Управління цінними паперами – це ризикова підприємницька 

діяльність, що здійснюється на засадах особливої довіри та професійній оплатній 

основі виключним колом суб’єктів та яка передбачає управління цінними 

паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, 

призначеними для інвестування в цінні папери й інші фінансові інструменти, 

на користь вигодонабувача. 

2. Договір управління цінними паперами – це алеаторний спекулятивний 

правочин, що укладається між установником та торговцем цінними паперами, 

відповідно до якого цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, 

призначені для інвестування в цінні папери й інші фінансові інструменти, 

передаються в управління або довірчу власність управителю з метою управління 

ними на користь вигодонабувача. 

Продовжуючи далі характеристику інституту управління майном, слід 

коротко зупинитися на правовому становищі установника. За загальним 

правилом, установником управління є власник майна. Проте в окремих випадках, 

зокрема якщо власником майна є фізична особа, місце перебування якої невідоме 

або її визнано безвісно відсутньою, або якщо власником майна є малолітня особа 

або фізична особа, яка визнана недієздатною, або якщо власником майна є особа, 

цивільна дієздатність якої обмежена, то управителем може бути опікун чи 

піклувальник або орган опіки та піклування. Крім того, у 2016 р. Цивільний кодекс 

було доповнено цікавим положенням, що у випадках, встановлених законом, 

установником управління є Національне агентство України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

(далі – Національне агентство та / або АРМА). Про особливості здійснення 

управління АРМА ітиметься окремо. 

Центральною фігурою у відносинах управління майном є управитель, 

який зобов’язаний вчиняти фактичні та юридичні дії стосовно переданого майна. 

Управителем може бути виключно суб’єкт підприємницької діяльності, тобто 

фізична особа не може виступати управителем. Так само управителем не може 
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бути вигодонабувач, а також орган державної влади, орган влади Автономної 

Республіки Крим або орган місцевого самоврядування, якщо інше не встановлено 

законом. Крім того, управитель не може бути поєднаний в одній особі 

з вигодонабувачем за договором управління. 

Зокрема, у Постанові Вищого господарського суду України від 16 березня 

2010 р. № 2–12/5126–2009 вказано: «Вигодонабувач» в контексті ст. ст. 1033‒1034 

Цивільного кодексу України передбачає особу, яка не має права одночасно 

здійснювати управління майном і сама отримувати вигоди від такого управління, 

бо це суперечить суті договору управління майном»764. 

Наразі пропонуємо детальніше зупинитися на правовій природі 

повноважень управителя: 

1. Управитель управляє майном відповідно до умов договору. 

Зрозуміло, що чим детальніше прописаний договір, тим вища ймовірність 

належного та ефективного виконання управителем своїх обов’язків. Проте 

специфіка управління майном якраз і полягає у тому, що наперед практично 

неможливо передбачити усі права та обов’язки управителя, а відтак досить часто 

у договорі прописується значна частина дискреційних повноважень, які мають 

виконуватися управителем на його розсуд. 

2. За згодою установника управитель може відчужувати майно, передане 

в управління, та укладати щодо нього договір застави. Така згода може бути 

передбачена безпосередньо у тексті договору управління майном або окремо 

отримана до моменту відчуження майна. 

3. Управління майном має відбуватися виключно на користь 

вигодонабувача. Наведемо приклад. Професійний торговець цінними паперами, 

отримавши згоду від власника майна, продає акції за мінімальною ціною, хоча він 

знає або має знати, що ціна цих акцій протягом найближчого часу повинна зрости. 

Власник може не бути професіоналом на ринку цінних паперів та може не знати 

                                                             
764 Постанова Вищого господарського суду України від 16.03.2010 №  2–12/5126–2009 
Платформа LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net. (дата звернення: 30.03.2018). 
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поточної ситуації або не до кінця її усвідомлювати. За таких обставин 

вважатиметься, що торговець діяв за згодою власника, проте всупереч його 

інтересам. У разі отримання збитків установником або бенефіціаром торговець 

зобов’язаний буде довести, що, відчужуючи акції, він ужив усіх можливих заходів, 

щоб повідомити власнику усю необхідну інформацію та попередити його про 

ризики. Іншими словами, управитель повинен буде довести, що він діяв 

добросовісно та розсудливо, а також на користь бенефіціара. Якщо він цього 

не доведе, він буде зобов’язаний відшкодувати заподіяні збитки останньому. 

4. Права управителя мають комплексний («дуалістичний») характер та є 

речово-зобов’язальними. Цю тезу слід пояснити більш детально. До прикладу, Р. 

А. Майданик доводить, що довірче управління розуміється як особливий речово-

правовий інститут, «норми якого передбачають встановлення, здійснення 

і припинення права управителя управляти майном у чужому інтересі за правилами 

речового права, а саме: права власності щодо довірчої власності, речового права 

на чуже майно – щодо управління чужим майном»765. І це твердження є 

небезпідставним, враховуючи повноваження управителя стосовно майна, а також 

положення чинного законодавства. Зокрема, у п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» прямо 

передбачено, що обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права 

та обтяження на нерухоме майно, зокрема, довірче управління майном. 

Більше того, як зазначено у Листі Верховного Суду України від 1 липня 

2013 р. «Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право 

власності при розгляді цивільних справ»766, до інших речових прав, встановлених 

законом, відноситься, наприклад: право господарського відання, оперативного 

управління; довірче управління майном, право користування (найму, оренди) 

будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами тощо. 

                                                             
765 Майданик Р. А. Розвиток приватного права України. Київ: Алерта, 2016. С. 158–159. 
766 Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді 
цивільних справ: Лист Верховного Суду України від 01.07.2013. URL: 
http://www.arbitr.gov.ua/news/872/ (дата звернення: 30.03.2018). 
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Ми погоджуємося, що права управителя мають речовий характер, проте 

це має місце лише у «зовнішніх» відносинах, тобто відносинах управителя з будь-

якими третіми особами. Водночас у так званих «внутрішніх» відносинах, тобто 

стосовно установника та вигодонабувача, права управителя на майно мають 

зобов’язальний характер. У зв’язку з цим ми говоримо про дуалістичний характер 

прав управителя. 

5. Управитель має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав 

на майно, передане в управління. Інакше кажучи, стосовно третіх осіб він виступає 

як власник і має право використовувати речові способи захисту своїх порушених 

прав. 

У Постанові Вищого господарського суду України від 6 грудня 2011 р. 

№ 11/193д/10–9/5009/2574/11 вказано, що «управитель є законним (титульним) 

володільцем майна, отриманого за договором управління. Тому він має право 

вимагати від усіх осіб, включаючи установника та вигодонабувача, усунення будь-

яких порушень свого права. У разі необхідності він вправі використовувати для 

захисту власних інтересів та інтересів установника та вигодонабувача 

зобов’язальні й речово-правові способи захисту стосовно права власності»767. 

6. Управитель управляє майном від свого імені та, як правило, особисто. 

Він може доручити іншій особі вчинити від його імені дії, необхідні для 

управління майном, якщо це передбачено договором управління майном або цього 

вимагають інтереси установника управління чи вигодонабувача у разі 

неможливості отримати в розумний строк відповідні вказівки установника 

управління. Управитель відповідає за дії обраного ним замісника, як за свої власні. 

Крім того, у передбачених законом випадках, коли управителем майна виступає 

Національне агентство, останнє має право передати майно в управління іншій 

особі. 

7. Вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов’язані з управлінням майном, 

                                                             
767 Постанова Вищого господарського суду України від 06.12.2011 №  11/193д/10–
9/5009/2574/11 Платформа LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net. (дата звернення: 
30.03.2018).  
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управитель зобов’язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про 

те, що він є управителем, а не власником майна. У правочинах щодо майна, 

переданого в управління, які вчиняються у письмовій формі, вказується про те, що 

вони вчинені управителем. У разі відсутності такої вказівки управитель 

зобов’язується перед третіми особами особисто. 

8. Управитель має право на плату, встановлену договором, 

і на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням 

майном. Якщо це передбачено законом або укладеним відповідно до нього 

договором, має право відраховувати належні йому грошові суми безпосередньо 

з доходів від використання майна, переданого в управління. 

9. Управитель зобов’язаний відшкодувати установникові управління 

завдані збитки, а вигодонабувачеві – упущену вигоду. Управитель відповідає 

за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, 

винних дій установника управління або вигодонабувача. Управитель несе 

субсидіарну відповідальність за боргами, що виникли у зв’язку із здійсненням ним 

управління, якщо вартості майна, переданого в управління, недостатньо для 

задоволення вимог кредиторів. 

Таким чином, правове становище управителя є досить своєрідним. Він є 

носієм правового титулу на майно, обтяжене обов’язком діяти на користь 

бенефіціара, або, як прийнято говорити, «у чужому інтересі». При цьому 

стосовно установника та вигодонабувача його права та обов’язки мають 

зобов’язальну правову природу, а стосовно усіх третіх осіб – речову. Ще однією 

особливістю його правового становища є те, що відносини між ним 

та установником управління мають довірчий характер. 

Якщо узагальнити думки науковців і положення чинного законодавства 

України, то можна визначити такі характерні ознаки управління майном: 

1. У відносинах управління майно передається управителю в управління, 

тобто управитель здійснює права на чуже майно. При цьому єдиним власником 

майна залишається установник, хоча останній обмежується у можливостях 
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повноцінної реалізації своїх повноважень власника на час дії договору управління 

майном. Це є принциповим положенням, яке відрізняє інститут управління 

майном від відносин довірчої власності, що існує в Україні, та від англо-

американського трасту. 

Вказані висновки знайшли підтвердження у судовій практиці України. 

Зокрема, у Постанові Вищого господарського суду України від 10 грудня 2012 р. 

№ 5004/391/12768 та у Постанові Вищого Господарського суду України від 

20 березня 2007 р. № 22/356–06–10794, залишеній без змін Постановою Судової 

палати у господарських справах Верховного Суду України від 26 червня 2007 р.769, 

підкреслено, що «договір управління майном не передбачає виникнення права 

власності у довірчого управителя, оскільки власник передає не свої 

правомочності, а можливість їх реалізації». 

У Постанові Вищого господарського суду України від 05 березня 2009 р. 

№ 15/83–08–2002 зазначено, що «інститут управління майном є способом 

здійснення прав на чуже майно з визначеною метою, правила якого закріплені 

в главі 70 Цивільного кодексу України»770. 

У Постанові Вищого господарського суду України від 05 квітня 2011 р. 

№ 11/193д/10 вказано, що «чинним законодавством передача майна в управління 

розглядається як спосіб передачі установником і наділення управителя 

власницькими повноваженнями щодо чужого майна, з урахуванням обмежень, 

визначених договором і законом, власник якого визначає мету управління, обсяг 

повноважень, які він передає, а також особу, в інтересах якої повинен діяти 

управитель. На час управління установник обмежується в можливості реалізації 

на свій розсуд окремих повноважень права власності, що виключно реалізуються 

                                                             
768 Постанова Вищого господарського суду України від 10.12.2012 №  5004/391/12. Платформа 
LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net. (дата звернення: 30.03.2018). 
769 Постанова Вищого Господарського суду України від 20.03.2007 №  22/356–06–10794. 
Платформа LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net. (дата звернення: 30.03.2018). 
770 Постанова Вищого господарського суду України від 05.03.2009 №  15/83–08–2002. 
Платформа LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net. (дата звернення: 30.03.2018). 
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управителем»771. 

Ще в одній справі у Постанові Вищого господарського суду України від 

06 грудня 2011 р. № 11/193д/10–9/5009/2574/11 стверджується, що «на час 

управління установник обмежується в можливості реалізації на свій розсуд 

окремих повноважень права власності, що виключно реалізуються 

управителем»772. 

2. Між установником та управителем виникають відносини, які мають 

зобов’язальний характер. Незважаючи на те, що договір управління майном може 

передбачати передачу управителю максимально великого обсягу прав щодо майна 

аж до передачі усієї тріади повноважень з володіння, користування 

та розпорядження майном, це не змінює правову природу таких відносин 

як зобов’язальних. Хоча, як уже зазначалося, у відносинах з третіми особами 

права управителя на майно мають речовий характер. 

Як підкреслено у Листі Верховного Суду України від 01 липня 2013 р. 

«Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності 

при розгляді цивільних справ», «відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦК власникові належать 

права володіння, користування та розпоряджання своїм майном… У сукупності ці 

правомочності вичерпують усі надані власнику можливості. Причому інколи всі 

разом або деякі з них можуть належати і не власнику, а іншому володільцю майна, 

наприклад, довірчому власнику майна, орендатору тощо. На відміну від прав 

власника, правомочності іншого законного володільця, навіть зі схожими 

правомочностями власника, не тільки не виключають прав самого власника 

на це майно, а й зазвичай виникають із його волі і в передбачених ним межах 

(наприклад, договір найму, договір управління майном)»773. 

                                                             
771 Постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 №  11/193д/10 Платформа 
LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net. (дата звернення: 30.03.2018). 
772 Постанова Вищого господарського суду України від 06.12.2011 №  11/193д/10–
9/5009/2574/11 Платформа LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net. (дата звернення: 
30.03.2018). 
773 Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді 
цивільних справ: Лист Верховного Суду України від 01.07.2013. URL: 
http://www.arbitr.gov.ua/news/872/ (дата звернення: 30.03.2018). 
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3. Відносини між установником та управителем майна мають довірчий 

характер, тобто у таких відносинах довіра набуває юридичного значення. З нашої 

точки зору, мірилом фідуціарності є ступінь ризику вступу у певні відносини для 

учасників, а також ступінь визначеності їх прав та обов’язків. У відносинах 

з управління майном практично неможливо визначити точний перелік 

повноважень управителя, а відтак останній, як правило, наділяється значною 

кількістю дискреційних повноважень, які він має реалізовувати на власний розсуд. 

Це, своєю чергою, може призвести до створення умов для зловживання 

управителем своїми правами та використання майна на свою користь або 

на користь третіх осіб, які не є бенефіціарами. 

4. Інститут управління майном можна назвати трастоподібною 

конструкцією, враховуючи цілі передачі майна в управління та функції, які 

покликаний виконувати цей інститут в Україні, а також довірчий характер 

відносин, що виникають між суб’єктами таких відносин. 

5. Зміст договору управління майном становить обов’язок управителя 

вчиняти юридичні та фактичні дії щодо переданого майна на користь бенефіціара, 

яким може виступати або установник, або третя особа. 

6. Сторони договору управління майном є рівними, майново самостійними 

та незалежними один від одного суб’єктами цивільного права. Винятком з цього 

правила є випадок, коли управителем майна є Національне агентство, про що 

йтиметься в окремому пункті цього розділу. У відносинах з управління майном 

слід розрізняти поняття «сторони договору управління майном» (установник 

та управитель) та «учасники» таких відносин. Останнє поняття є ширшим 

і включає в себе поряд із установником й управителем також і бенефіціара. 

7. Договір управління майном є двостороннім, оскільки передбачає 

наявність прав та обов’язків як в установника, так і в управителя. В установника 

існує обов’язок передати майно управителю, сплачувати йому винагороду 

та відшкодовувати його витрати, якому протистоїть право вимагати належного 

управління. В управителя є обов’язок добросовісно та належним чином управляти 
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переданим майном та право вимагати оплату за свої послуги. 

До аналогічних висновків дійшов і Вищий господарський суд України, який 

у Постанові від 05 квітня 2011 р. № 11/193д/10 вказав, що «договір управління 

майном є двостороннім договором, а тому права і обов’язки щодо цього договору 

виникають як у однієї, так і в іншої сторони зобов’язання»774. 

8. Договір управління майном, як правило, є оплатним. Проте ані 

Цивільний кодекс, ані інші нормативні акти не забороняють сторонам укласти 

безоплатний договір управління майном, хоча, на нашу думку, це може призвести 

до деяких проблем з оподаткуванням. 

У Постанові Вищого господарського суду України від 05 квітня 2011 р. 

№ 11/193д/10 підтверджено оплатний характер договору управління майном 

та зазначено, що «управитель повинен виконувати свої обов’язки виключно 

в інтересах установника (вигодонабувача) і давати звіт про свою діяльність, 

а за здійснення управління майном отримувати винагороду»775. 

9. Цей договір належить до групи договорів про надання послуг. При 

цьому найчастіше (хоча не завжди) послуги з управління майном надаються 

професійними компаніями, які на цьому спеціалізуються. А управління цінними 

паперами як вид діяльності може здійснюватися виключно торговцями цінними 

паперами на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-

ВР776. Як зазначає М. В. Мащенко, «послуга з УМ777 виступає збірним 

(узагальнюючим) поняттям, що охоплює декілька видів послуг з професійної 

реалізації повноважень стосовно чужого майна в інтересах його власників, 

                                                             
774 Постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 р. №  11/193д/10 Платформа 
LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net. (дата звернення: 30.03.2018). 
775 Постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 р. №  11/193д/10 Платформа 
LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net. (дата звернення: 30.03.2018). 
776 Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 
№  448/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80/page (дата 
звернення: 23.03.2018). 
777 УМ – управління майном. 
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правовий режим надання яких розрізняється залежно від об’єктів цієї послуги 

(майна, що приймається на обслуговування), її призначення, сфери провадження 

діяльності з надання таких послуг, засобів залучення майна в управління, кола 

послугодавців та послугоодержувачів тощо»778. 

10. Договір управління майном є реальним, оскільки його обов’язковою 

умовою є факт передачі майна від установника до управителя. Це логічно, бо без 

цього управитель просто не зможе виконувати свої обов’язки. Хоча іноді 

в літературі зустрічаються думки, що цей договір можна віднести 

до «диспозитивно консенсуальних»779 або консенсуальних, оскільки «об’єктом 

договору довірчого управління можуть бути не тільки реально існуючі 

індивідуально визначені речі, а й ті, які будуть створені або набуті в майбутньому, 

після укладення договору в процесі довірчого управління»780. На нашу думку, такі 

твердження безпідставні, враховуючи, що ч. 1 ст. 1029 Цивільного кодексу прямо 

передбачає, що за договором управління майном одна сторона (установник 

управління) передає (а не зобов’язується передати. – Г. В. Буяджи) другій стороні 

(управителеві) на певний строк майно в управління. 

Показовим є висновок, викладений у Постанові Вищого господарського суду 

України від 06 грудня 2011 р. № 11/193д/10–9/5009/2574/11, у якій зазначається, що 

«повноваження володіння, користування та розпорядження майном можуть 

передаватись установником лише одночасно з відчуженням майна»781. 

11. Коли управління майном здійснюється на користь бенефіціара, який 

не є установником, договір управління майном можна віднести до договорів 

на користь третьої особи. За таких обставин вигодонабувач поряд 

                                                             
778 Мащенко М. В. Господарська діяльність з управління майном: поняття, суб’єкти, види 
(господарсько-правовий аспект): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. К., 2007. С. 38–39. 
779 Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин у цивільному праві. Київ: Київський 
університет, 2002. С. 298. 
780 Венедіктова І. В. Договір довірчого управління майном в Україні. Харків: Консум, 2004. 
С. 67. 
781 Постанова Вищого господарського суду України від 06.12.2011 №  11/193д/10–
9/5009/2574/11 Платформа LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net. (дата звернення: 
30.03.2018). 
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із установником наділений правом вимоги до управителя. Обсяг прав 

установника та вигодонабувача визначається у кожному конкретному випадку 

в умовах договору управління майном. У тому ж випадку, коли управління 

відбувається виключно на користь установника, говорити, що такий договір є 

договором на користь третьої особи, немає підстав. 

Таким чином, управління майном в Україні – це трастоподібна 

конструкція, яка передбачає виникнення довірчих правовідносин між 

установником (власником майна) та управителем, як правило, на підставі 

договору управління майном внаслідок передачі майна останньому в управління 

для управління ним в інтересах наперед визначених осіб (вигодонабувачів).. 

Потрібно також звернути увагу на те, що відповідно 

до ч. 2 ст. 1029 та ч. 5 ст. 1033 Цивільного кодексу України договір управління 

майном може засвідчувати виникнення в управителя права довірчої власності 

на отримане в управління майно. Управитель, якщо це визначено договором про 

управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, 

користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління 

майном. 

Пропонуємо проаналізувати правову природу довірчої власності 

в Україні та виявити спільні й відмінні риси, які відрізняють її від інституту 

управління майном. 

У відносинах довірчої власності майно переходить від установника 

до довірчого власника у довірчу власність. В останнього виникають речові 

права на майно, що прямо передбачено у п. 2. ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»782. Цим 

відносини довірчої власності відрізняються від відносин управління майном. 

Довірчий власник є єдиним носієм речового права на передане майно, тобто 

                                                             
782 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України 
від 01.07.2004 №  1952-IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1952–15 (дата звернення: 
23.03.2018). 
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у момент передачі майна за договором управління установник втрачає своє право 

власності на нього. Це важливе застереження, яке свідчить про існування 

у відносинах довірчої власності єдиного квазівласника, який має обмежені права 

на передане майно. Протягом часу існування таких відносин бенефіціар 

та установник мають виключно зобов’язальні права стосовно управителя. 

Довірча власність відповідно до ч. 2 ст. 316 Цивільного кодексу України є 

особливим видом права власності. На жаль, законодавець так і не пояснив, що він 

мав на увазі, що дало щедрий ґрунт для наукових дискусій. Щоб не вдаватися 

у деталі цієї дискусії, зазначимо, що ми підтримуємо позицію Р. А. Майданика, 

який характеризує довірчу власність як «цільове» право власності, юридична 

природа якого «полягає в самообмеженні абсолютного права власності на певний 

час із можливістю відновлення в повному обсязі після досягнення мети або 

з інших підстав, визначених законом або правочином»783. 

Довірча власність, як і управління майном, передбачає дію у чужому 

інтересі, тобто на користь бенефіціара. 

Відносини довірчої власності мають фідуціарний характер і передбачають 

наявність особливої довіри між сторонами договору управління майном. Більше 

того, порівнюючи інститут управління майном і довірчу власність, можемо 

констатувати, що ступінь довірливості у відносинах довірчої власності є вищим, 

оскільки довірчий власник є єдиним носієм речових прав на майно, а відтак обсяг 

його повноважень, на нашу думку, є значно більшим. 

Довірча власність є особливою трастоподібною конструкцією у праві 

України, яка дає можливість здійснювати управління майном на засадах особливої 

довіри. 

Підставою виникнення права довірчої власності є закон або договір 

управління майном (ч. 2 ст. 316 Цивільного кодексу України). З наведеного можна 

зробити висновок, що один правочин може бути підставою для виникнення двох 

                                                             
783 Майданик Р. А. Довірча власність у цивільному праві України (формування, порівняльний 
аналіз і поняття). Українське комерційне право. 2004. №  5. С. 39; Майданик Р. А. Розвиток 
приватного права України. Київ: Алерта, 2016. С. 157–158. 
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різних за своєю правовою природою видів відносин – відносин з управління 

майном та відносин довірчої власності. На нашу думку, це є абсолютно 

неприйнятна ситуація. Проте, незважаючи на слушну критику дослідників, які 

послідовно звертають на це увагу, законодавець за останні 15 років так і не зміг 

відкоригувати положення чинного законодавства у цій частині. 

Таким чином, довірча власність в Україні – це трастоподібна конструкція, 

яка передбачає виникнення речових прав на майно у довірчого власника внаслідок 

передачі йому майна з певною метою, зокрема для управління ним в інтересах 

наперед визначених осіб (самого установника або вигодонабувачів). 

Ураховуючи обмеженість правового регулювання довірчої власності 

в Україні, на нашу думку, доцільно доповнити ч. 2 ст. 316 Цивільного кодексу 

України абзацом наступного змісту: «Право довірчої власності обтяжене 

обов’язком довірчого власника реалізовувати повноваження власника виключно 

в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача)». 

Принаймні, це дасть змогу мінімально пояснити природу цього «різновиду» права 

власності. Проте це далеко не єдині зміни, які необхідно внести до чинного 

законодавства з метою розширення застосування інституту довірчої власності 

в Україні, про що йтиметься далі. 

Підсумовуючи викладене, можна дійти таких висновків. 

1. У праві України існує дві трастоподібні конструкції, які не лише 

не виключають одна одну, а навпаки, створюють умови для більш ефективного 

та різнопланового управління майном. 

2. Управління майном в Україні – це трастоподібна конструкція, яка 

передбачає виникнення довірчих правовідносин між установником (власником 

майна) та управителем, як правило, на підставі договору управління майном 

внаслідок передачі майна останньому в управління для управління ним в інтересах 

наперед визначених осіб (вигодонабувачів). 

3. Довірча власність в Україні – це трастоподібна конструкція, яка 

передбачає виникнення речових прав на майно у довірчого власника внаслідок 
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передачі йому майна з певною метою, зокрема, для управління ним в інтересах 

наперед визначених осіб (самого установника або вигодонабувачів). 

4. Основна відмінність між інститутом управління майном і довірчою 

власністю полягає у правовій природі прав управителя (довірчого власника) 

на передане майно. У відносинах управління майном управитель стосовно 

установника та вигодонабувача має права та обов’язки зобов’язального характеру, 

а стосовно усіх третіх осіб – речового характеру. Довірчий власник є єдиним 

носієм речових прав на передане майно. 

 

5.2. ПЕРСПЕКТИВИ ІНКОРПОРАЦІЇ ІНСТИТУТУ ТРАСТУ  

У ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

Питання щодо можливості та доцільності впровадження інституту трасту 

в право України є, напевно, одним з найбільш дискусійних. Нижче 

ми проаналізуємо позиції різних науковців з цього питання та сформулюємо 

власне бачення. Водночас ми усвідомлюємо, що будь-яка думка з цього приводу, 

у тому числі й наша, буде суб’єктивною і не позбавленою слабких сторін. 

Слід зазначити, що це питання не є новим, оскільки відповідь на нього 

намагаються знайти уже понад двадцять років. Серед науковців існують 

як противники, так і прихильники трасту. Аргументи перших можна звести 

до несумісності англійського трасту із засадами цивільного права, а також 

відсутності потреби у його введенні у зв’язку з існуванням інститутів, які 

дозволяють досягнути тих же цілей, що і траст. І навпаки, прихильники довірчої 

власності наголошують на унікальності та універсальності інституту трасту, який 

дозволяє ефективно управляти майном у різних сферах. Більше того, на їхню 

думку, траст у разі його деякої адаптації до правових традицій України може 

абсолютно природно співіснувати з іншими інститутами, що функціонують 

в українському праві. 

Насамперед, викладемо відомі позиції деяких дослідників з цього питання. 
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До прикладу, відома дослідниця інституту управління майном І. В. Венедіктова 

досить категорична у своїх висловлюваннях. Вона стверджує, що «довірче 

управління майном і траст при зовнішній схожості – два інститути, що належать 

до двох абсолютно різноманітних правових сімей. … Якщо ми намагалися 

«приживити» траст в Україні, то чому б гіпотетично не змінити ситуацію 

і не уявити, що відбуватиметься, якщо в країнах загального права ввести в дію 

інститут довірчого управління майном. І перед вами постануть ті ж питання: про 

доречність, ефективність, можливість «вписання» в існуючу правову систему 

такого інституту і т. д.»784. На її думку, правова природа трасту як «квазіречового» 

інституту є «найвагомішим мінусом запровадження трасту: в праві України немає 

законодавчої регламентації правовідносин, які виникають між сторонами при 

встановленні трасту: поняття інституту запозичено із системи загального права, 

а його обґрунтування дається за допомогою термінів юридичного набуття 

континентального права»785. За таких обставин вона однозначно віддає перевагу 

інституту довірчого управління. 

Інша дослідниця – Т. М. Стазілова, доводячи у своєму дисертаційному 

дослідженні принципову відмінність інституту довірчої власності за українським 

правом та англо-американського трасту, також підкреслює, що останній 

«суперечить визнаній у континентальному праві концепції єдиного права 

власності та унеможливлює його імплементацію в право України»786. 

А. А. Албу доходить схожого висновку, вважаючи, що «довірча власність 

(траст) ґрунтується на принципі «розщепленого права власності», тобто 

власниками одного майна можуть вважатися декілька осіб, що є чужорідним для 

континентальної системи права та суперечить цивілістичній доктрині України, 

в якій діє принцип «єдиного неподільного права власності». … У таких умовах, 

                                                             
784 Венедіктова І. В. Договір довірчого управління майном в Україні. Харків: Консум, 2004. 
С. 114. 
785 Там само. С. 118. 
786 Стазілова Т. М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2015. С. 9. 
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ураховуючи оригінальність правової основи інституту довірчої власності, 

практично неможливо закріпити його без суттєвих трансформацій… 

Запровадження цього інституту у видозміненому вигляді, який зовсім не нагадує 

класичну довірчу власність (траст), є правовим дуалізмом, що призводить 

до колізій не тільки на рівні правової норми, але й доктринальних 

тлумачень…»787. 

Так само В. Кириченко вважає, що «конструкція (основні положення) 

інституту довірчої власності, яка склалася в англійському праві, несумісна 

з діючою у нас правовою системою»788, а Д. Котляр наголошує, що «уведення 

в українське законодавство юридичної конструкції «права довірчої власності» слід 

визнати невиправданим, нелогічним і необґрунтованим. Більше того, за існуючих 

суспільних відносин і стадії розвитку вітчизняного цивільного законодавства 

відсутні будь-які передумови та/чи підстави для запровадження цієї 

конструкції»789. 

Висловлювання інших дослідників менш категоричні, оскільки тією чи іншою 

мірою допускають інкорпорацію трасту в право України. До прикладу, К. Г. Некіт 

зазначає, що «наслідком неможливості «розділення» власності в континентальному 

праві є неможливість «імплантації» у нього трасту в тому стані, у якому він існує 

в англо-американському праві. Тому в країнах континентальної правової системи 

інститут довірчої власності набуває специфічних рис…, коли «розщеплення» 

власності не відбувається і у відносинах довірчої власності фігурує лише один 

юридичний власник – довірчий, який використовує передане йому майно з певною 

метою, після досягнення якої право власності на це майно переходить до первинного 

(фактичного) власника – засновника… У такому варіанті довірча власність цілком 

                                                             
787 Албу А. А. Цивільно-правове регулювання управління майном: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.03. Івано-Франківськ, 2016. С. 4–5. 
788 Кириченко В. Английский траст и доверительные украинские общества. Бизнес Информ. 
1994. №  22. С. 6. 
789 Котляр Д. Довірча власність чи договір управління майном – український вибір. Парламент. 
2004. №  6. URL: http://parlament.org.ua/2015/08/15/chasopis-parlament-62004/ (дата звернення: 
23.03.2018). 
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відповідає принципам континентальної правової системи і може ефективно існувати 

в українському законодавстві, про що свідчить досвід зарубіжних країн 

континентального права»790. 

С. О. Сліпченко ще у 1997 р. під часу захисту дисертації доводив не лише 

доцільність, але й ефективність інституту трасту в Україні. На його думку, 

нормативна база того часу свідчила про «однозначну початкову орієнтацію 

законодавця на розвиток довірчої власності»791. Сам же науковець був 

переконаний, що цивільне право України повинно мати «розгорнуту 

регламентацію довірчої власності як одного із видів специфічних обмежених 

прав». Більше того, він наголошував, що «право довірчої власності за своєю суттю 

виступає речово-правовим інститутом», тому «регулювання даних правовідносин 

лише за допомогою договорів довірчого управління помилкове, а їх речово-

правовий характер повинен бути встановлений законом»792. 

Послідовним прихильником трасту та довірчої власності в Україні є Г. 

Г. Харченко. Ще у 2001 р. він активно переконував у перевагах концепції 

класичного трасту та необхідності його рецепції в Україні. При цьому він 

наголошував на принциповій відмінності трасту та інституту управління майном 

і можливості їх спільного використання793. У подальшому дослідник 

підкреслював, що «введення в систему відносин власності інституту довірчої 

власності є логічним наслідком зміни від впливом як зовнішніх, так і внутрішніх 

чинників самої філософії права власності, усвідомлення необхідності зміни 

підходів щодо визначення цієї правової категорії»794. Більше того, у своїй 

монографії науковець доводить необхідність доповнення розділу І книги третьої 

                                                             
790 Некіт К. Г. Поняття довірчої власності (трасту) у законодавстві європейських країн 
та модельних правилах європейського приватного права. Молодий вчений. 2015. №  2 (17). 
С. 824. 
791 Слипченко С. А. Право доверительной собственности. Харьков: Консум, 2000. С. 48. 
792 Там само. С. 78–79. 
793 Харченко Г. Г. Інститут трасту в правовій системі України: перспективи розвитку. Право 
України. 2001. №  3. С. 101–102. 
 
794 Харченко Г. Г. Право довірчої власності в системі відносин власності. Право України. 2005. 
№  8. С. 34. 
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Цивільного кодексу главою «Право довірчої власності», де б визначалися основні 

правові характеристики інституту довірчої власності» та доцільність підписання 

і ратифікації Україною Гаазької конвенції про трасти, яка «уніфікує різні підходи 

щодо визначення закону, що застосовується до трастів, і визначає порядок їх 

визнання»795. 

У подальших свої працях науковець розвиває цю думку та припускає, що «у разі 

введення у правову систему України класичного інституту трасту положення про 

перехід титулу власника може бути застосоване й до права господарського відання 

та права оперативного управління, де кожен із зазначених різновидів речових прав 

міг би претендувати на статус особливого права власності»796. Тобто вчений не лише 

допускає уведення класичної моделі трасту у право України, але й прогнозує його 

подальший позитивний вплив на наявні інститути. 

Тут потрібно коротко проаналізувати погляди найбільш відомого в Україні 

дослідника довірчих правовідносин Р. А. Майданика, який протягом багатьох 

років не лише вивчає особливості фідуціарних відносин, інституту управління 

майном, довірчої власності та трасту, але й послідовно доводить необхідність 

унесення суттєвих змін у законодавство у цій сфері. 

Зокрема, ще у 2001 р. він стверджував, що «з метою однакового розуміння 

і стабільності довірчих відносин між їх учасниками виникає потреба в уніфікації 

підстав виникнення, умов оформлення довірчих відносин шляхом розробки 

єдиного виду довірчого правочину або договору (у вигляді договору фідуції)»797. 

На той момент він вважав, що «адекватне оформлення довірчих відносин можливе 

тільки за допомогою невідомого цивільному праву правового інституту фідуції… 

Саме тому доцільно ввести в цивільне право новий інститут фідуції, покликаний 

                                                             
795 Харченко Г. Г. Довірча власність у діяльності трастових компаній та довірчих товариств. 
Одеса: Астропринт, 2006. С. 123. 
796 Харченко Г. Г. Речові права. Київ: Юрінком Інтер, 2015. С. 159. 
797 Майданик Р. А. Елементи довірчих правовідносин (цивільно-правова характеристика). 
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2002. №  47. С. 186. 
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стати єдиною і універсальною правовою формою всіх видів довірчих відносин»798. 

У подальшому вчений вітав закріплення інституту довірчої власності 

в українському законодавстві, що, за його словами, стало «результатом тривалої 

наукової дискусії та пошуку юристами-практиками адекватних конструкцій 

у сфері управління майном у чужому інтересі799. Проте навіть після уведення 

у право України інституту управління майном та довірчої власності Р. 

А. Майданик залишався послідовним прихильником запровадження інституту 

фідуції та продовжував наполягати на необхідності розроблення та прийняття 

окремої глави Цивільного кодексу України «Фідуція і довірча власність», у якій 

слід визначити основні положення про фідуцію. Під поняттям фідуції дослідник 

розумів «правочин, за допомогою якого один або декілька установників 

(фідуціарнтів) передають у довірчу власність майно (яке існує чи те, що буде 

придбано в майбутньому) або його частку фідуціарію (фідуціаріям), які 

відокремлюють його від власного майна для здійснення з визначеною метою дій 

на користь одного або декількох вигодонабувачів (бенефіціарів)»800. 

Порівнюючи інститути управління майном і довірчої власності, вчений 

однозначно віддавав перевагу останньому, підкреслюючи, «що цей інститут має 

великий потенціал, порівняно із договором довірчого управління майном 

як управлінням (володінням) чужим майном, оскільки визнання довірчого 

власника позбавляє багатьох ризиків установника та вигодонабувача, яких 

неможливо уникнути при довірчому управлінні майном»801. При цьому він 

наголошував на необхідності «автономного регулювання довірчого управління 

майном і довірчої власності». У зв’язку з чим він дещо відкоригував свої 

пропозиції щодо внесення змін до Цивільного кодексу та запропонував «прийняти 

окрему главу ЦК України, присвячену регулюванню довірчої власності, оскільки 

                                                             
798 Там само. С. 187. 
799 Майданик Р. А. Довірча власність в Україні: європейські стандарти і перспективи. Право 
України. 2014. №  2. С. 109. 
800 Там само. С. 110. 
801 Майданик Р. А. Институт доверительной собственности в праве Украины: состояние 
и перспективы. Альманах цивилистики. Сб. ст. Вып. 1. 2008. С. 205–206. 
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такий речово-зобов’язальний правовий інститут має низку принципових 

відмінностей від довірчого управління майном (як володіння чужим майном)»802. 

Пізніше він ще більше конкретизував пропозиції щодо удосконалення 

чинного законодавства України. Зокрема, вчений переконаний, що «слід 

враховувати досвід європейських країн (Франції, Румунії тощо), які законодавчо 

впроваджують загальний інститут довірчої власності, дія якого поширюється 

на всі види відносин довірчої власності, а не лише на окремі її види (довірча 

забезпечувальна власність тощо)»803. У зв’язку з цим, на його думку, «доцільним 

вбачається впровадження дворівневого законодавчого регулювання відносин 

довірчої власності у вигляді: глави «Довірча власність» ЦК України, яка 

виконуватиме функції загальних положень про довірчу власність, у тому числі 

для цілей забезпечення виконання зобов’язань, а також Закону, який міститиме 

положення про особливості та види довірчої власності (ФФБ, ФОН, 

консолідований іпотечний борг, забезпечувальна довірча власність тощо)». При 

цьому він навіть пропонує орієнтовну структуру законодавчих положень про 

довірчу власність, базуючись на модельних правилах європейського приватного 

права804. 

Таким чином, Р. А. Майданик є послідовним прихильником подальшого 

розвитку та удосконалення наявного у праві України інституту довірчої власності, 

який має великі перспективи та може паралельно співіснувати з інститутом 

управління майном. При цьому вчений наголошує на принциповій відмінності 

української довірчої власності та англо-американського трасту. 

Отже, проаналізувавши різні підходи до уведення інституту трасту у право 

України, можна зазначити, що переважна більшість дослідників з більшою чи 

меншою часткою категоричності виступає проти цього. Якщо ж говорити про 

ставлення дослідників до вже існуючого інституту довірчої власності, то тут немає 

єдиної позиції. Існують як активні прихильники подальшого розвитку цього 

                                                             
802 Там само. С. 218. 
803 Майданик Р. А. Розвиток приватного права України. Київ: Алерта, 2016. С. 161. 
804 Там само. С. 161–162. 
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інституту, так і противники, які переконують у доцільності існування виключно 

управління майном. 

Наразі ми пропонуємо сформулювати власне бачення перспектив трасту, 

довірчої власності та управління майном в Україні. Так, у своїй монографії 

«Довірчі правовідносини з іноземним елементом» ми зазначали, що траст 

«передбачає «розщеплення права власності» між суб’єктами трасту та є абсолютно 

неприйнятним для вітчизняної системи права»805. У процесі подальшого 

дослідження цієї проблематики ми дещо змінили не стільки саму позицію з цього 

питання, скільки підхід до нього, у зв’язку з чим наші теперішні висновки є менш 

категоричними, на чому ми б хотіли зупинитися більш детально. 

На початку цієї роботи ми стверджували, що відповідь на питання щодо 

можливості та доцільності уведення трасту у право України залежить від 

відповідей на запитання: 

1. Чи суперечить траст існуючому публічному порядку в Україні? 

2. Чи виявлені ситуації, коли усі існуючі правові конструкції разом або окремо 

не дозволяють досягнути тих же правових результатів, що і траст (іншими словами, 

а чи потрібен траст у праві України?)? 

3. Чи може траст заповнити існуючу прогалину у праві України? 

4. Якщо так, то чи може він бути інкорпорований тією чи іншою мірою 

у національне право? 

Спробуємо відповісти на зазначені запитання. Почнемо з того «Чи 

суперечить траст існуючому публічному порядку в Україні, зокрема, концепції 

абсолютності та неподільності права власності?». 

Переважна більшість дослідників трасту у країнах континентальної системи 

права переконані у тому, що траст передбачає наявність «розщепленого» права 

власності, тобто існування двох власників на одне й те саме майно. А це не 

відповідає концепції неподільності права власності, яка лежить в основі приватного 

права у країнах континентальної Європи. Для цих країн невідомий поділ права 

                                                             
805 Онищенко Г. В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом. Київ: Алерта, 2012. С. 21. 
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на загальне право та право справедливості, що існує в англо-американських країнах. 

Відтак юристи Італії, Франції, Іспанії, Німеччини, Російської Федерації та інших 

країн цивільного права протягом кількох десятків років були переконані, що 

фактично неможливо запровадити правовий інститут, який одночасно функціонує 

в обох зазначених системах, жодна з яких не існує у їхньому національному праві. 

Саме таких або подібних висновків доходить і більшість дослідників трасту 

в Україні. Так, у статтях 316–321 Цивільного кодексу викладені засади права 

власності в України, а саме: правом власності є право особи на річ (майно), яке 

вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших 

осіб. Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм 

майном. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном 

на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які 

не суперечать закону. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути 

протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. 

Ґрунтуючись на наведених вище принципових положеннях права власності, 

українські дослідники дійшли до досить логічного висновку: ідея трасту 

суперечить ідеї абсолютного та неподільного права власності як необмеженої 

форми володарювання особи над річчю, яка знаходить свій прояв у свободі 

реалізації повноважень власника – володінні, користуванні та розпорядженні 

майном на власний розсуд та незалежно від волі інших осіб. 

Проте, на нашу думку, такий висновок можна спробувати якщо 

не спростувати, то, принаймні, поставити під сумнів, виходячи з викладених 

нижче міркувань. 

По-перше, праву України відомі806: 

- речові права на чуже майно або обмежені речові права (до прикладу, 

                                                             
806 У цій роботі ми не претендуємо на чистоту систематизації речових прав на майно, більше 
того, наведені приклади були обрані не з точки зору певної підстави для класифікації, 
а виключно з метою найбільш наочної ілюстрації нашої позиції. Про різні підходи 
до класифікації речових прав на майно (див.: Харченко Г. Г. Речові права. Київ: Юрінком Інтер, 
2015. С. 119–128). 
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сервітут, емфітевзис, суперфіцій передбачають існування права користування 

майном в особи, яка не є його власником. Водночас у відносинах оренди 

у власника залишається право розпорядження, а право володіння та користування 

переходить іншій особі – орендарю807); 

- інститут цільової власності (договір управління майном може 

передбачати передачу власником майна у довірчу власність з одночасним 

переходом усієї тріади повноважень на майно до довірчого власника); 

- дія у чужому інтересі (відносини представництва, відносини комісії, 

агентські відносини. Кожен із цих видів відносин передбачає передачу окремих 

повноважень на майно від власника до іншої особи); 

- повне обмеження права власника у реалізації його повноважень на майно 

(наприклад, у разі накладення арешту на майно. Хоча за таких обставин виникають 

публічно-правові відносини, проте з точки зору цивільного права це не має 

суттєвого значення: внаслідок накладення арешту на майно у кримінальному 

процесі власник на час дії арешту позбавляється права володіння, користування 

та розпорядження майном. Тобто він по суті залишається «голим» власником без 

можливості реалізації правомочностей власника). 

Отже, у кожному із описаних вище випадків відбувається розподіл 

повноважень кількох осіб на одне й те саме майно аж до переходу всієї тріади 

повноважень на майно від власника до іншої особи. 

По-друге, у розділах І та ІІ цієї роботи ми детально обґрунтували, що 

поняття «розщеплене» право власності не існує, оскільки у країнах загального 

права єдиним законним власником трастового майна є довірчий власник. На наше 

переконання, у трасті відбувається розподіл прав або, іншими словами, 

повноважень на майно. Саме ж право власності лишається неподільним. 

Бенефіціари не є власниками трастового майна, більше того, вони навіть не мають 

права на конкретне майно, передане у траст. Права бенефіціара у трасті є 

                                                             
807 Підходи до питання щодо віднесення права оренди до речових прав на чуже майно (див.: 
Мороз М. В. Право найму (оренди) нерухомості як речове право на чуже майно. Форум права. 
2014. №  3. С. 249–253). 
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персональними правами (res in personam), оскільки вони стосуються більше прав 

та обов’язків довірчого власника, аніж власне майна, та передбачають можливість 

контролю за діями довірчого власника і подання персонального позову проти 

нього у разі порушення умов трасту. Отже, термін «право власності бенефіціара 

за правом справедливості» є умовним і означає наявність специфічних за своєю 

правовою природою прав бенефіціара стосовно довірчого власника. 

Таким чином, з наведеного можна зробити висновок: якщо праву України 

відомі ситуації, коли повноваження на майно розділяються між кількома особами, 

а також враховуючи той факт, що у трасті відсутнє «розщеплення» права 

власності на майно, а існує лише розподіл повноважень на майно між довірчим 

власником та бенефіціаром, на нашу думку, не має підстав говорити про 

невідповідність інституту трасту праву України. Інакше кажучи, ідея трасту 

не суперечить публічному порядку України, зокрема, й концепції абсолютності 

та неподільності права власності. 

Після отримання ствердної відповіді на запитання щодо відповідності трасту 

публічному порядку України можна послідовно переходити до наступних 

запитань, зокрема: «Чи потрібен інститут трасту у праві України, чи зможе він 

заповнити існуючі прогалини і яким чином?». 

Як уже неодноразово зазначалося, у праві України існують дві 

трастоподібні конструкції – інститут управління майном, який передбачає 

передачу майна в управління довірчому управителю, та довірча власність, яка 

передбачає передачу права власності на майно. Таким чином, обидва можливі 

варіанти передачі майна з метою управління ним для досягнення певних цілей 

або на користь певних осіб уже фактично існують в українському праві. 

Звичайно, жоден із них не замінює траст, оскільки сфера, де може 

застосовуватися кожен із цих правових інститутів, досить обмежена 

у порівнянні зі сферою застосування трасту у загальному праві. Водночас разом 

з іншими цивільно-правовими інститутами вони дозволяють досягнути якщо 

не всіх, то принаймні частини цілей, що і траст. А в тих випадках, де цього 
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неможливо зробити, на нашу думку, достатньо вносити окремі зміни до чинного 

законодавства, розширюючи сферу дії існуючих норм та правових інститутів, 

а не уводити концепцію трасту у право України. 

Хоча варто зазначити, що поняття «траст» уже фактично зустрічається 

у чинному законодавстві України. Зазвичай даний термін вживається 

у міжнародно-правових актах, стороною яких є Україна. Проте іноді цей термін 

застосовується у внутрішньому законодавстві України. Зокрема, відповідно 

до п. 41 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 

14 жовтня 2014 р. № 1702-VII808 (далі – Закон № 1702-VII) траст – це юридична 

особа-нерезидент, яка провадить свою діяльність на основі довірчої власності, 

де повірений діє за рахунок і в інтересах довірителя, а також зобов’язується 

за винагороду виконувати певні юридичні дії. 

На наше переконання, наведене визначення має низку недоліків: 

1. Закон № 1702-VII ототожнює траст із поняттям юридичної особи-

нерезидента, що звужує або навіть викривляє зміст останнього, оскільки траст, 

як правило, не є юридичною особою за законодавством тих країн, де існує цей 

інститут. Такий підхід законодавця до визначення поняття трасту уже 

обґрунтовано піддавався критиці у науковій літературі. Зокрема, Т. М. Стазілова 

підкреслювала, що відповідно до згаданого Закону «траст розглядається 

виключно як юридична особа. Тобто виступає суб’єктом таких правовідносин. 

Разом з цим не враховано, що траст може створюватись як механізм управління 

майном, на підставі акта. У цьому випадку ідентифікації підлягає не особа, яка 

створила траст, а особа – в інтересах якої створено траст, тобто вигодоодержувач. 

                                                             
808 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: 
Закон України від 14.10.2014 №  1702-VII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1702–18 
(дата звернення: 12.03.2018). 
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Саме вигодоодержувач буде отримувати вигоду від діяльності трасту»809. 

2. При визначенні трасту Закон № 1702-VII оперує поняттям «довірча 

власність», проте не пояснює, що мається на увазі під цим поняттям, що 

ускладнює практичне застосування зазначеної норми на практиці. 

3. З визначення вбачається, що певні дії виконує повірений за рахунок 

і в інтересах довірителя. З наведеного положення логічно випливає питання щодо 

співвідношення функцій трасту як особи-нерезидента, що «провадить свою 

діяльність на основі довірчої власності», та юридичної особи, яка просто виконує 

певні юридичні дії за договором доручення. Іншими словами, у цьому визначенні 

траст фактично ототожнено із суб’єктом, який діє за договором доручення, що 

за своєю суттю є неправильно з точки зору розуміння трасту як такого. 

4. У визначенні йдеться про те, що повірений виконує «юридичні дії», тобто 

законодавець свідомо чи несвідомо залишив поза увагою виконання повіреним 

фактичних дій щодо управління майном. 

Окремо слід зазначити, що з визначення вбачається, що трастом може 

визнаватися лише юридична особа-нерезидент, тобто законодавець виключає 

ймовірність створення трасту за українським законодавством. Напевно, з цим 

варто погодитися з огляду на те, що концепція трасту дійсно є невідомою праву 

України. 

Підсумовуючи викладене, можемо констатувати, що визначення трасту, яке 

міститься у Законі № 1702-VII, є недосконалим і, на жаль, свідчить про повне 

нерозуміння законодавцем правової природи та сутності трасту. У зв’язку з цим 

пропонуємо викласти частину першу ст. 1 Закону України «Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» наступним чином: «41) траст – це довірчі правовідносини, що 

виникають між установником, довірчим власником і бенефіціаром внаслідок 

                                                             
809 Стазілова Т. М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2015. С. 50. 
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передачі установником майна у власність довірчому власнику для управління ним 

в інтересах бенефіціарів або для досягнення певної мети». Запропонований 

варіант визначення трасту наблизить розуміння цього поняття до підходу, 

прийнятого у більшості країн світу. 

Продовжуючи далі аналіз визначення поняття трасту, що існує 

у законодавстві України, слід зазначити, що у низці двосторонніх міжнародних 

договорів між Україною та іншими країнами траст прирівнюють до поняття 

«підприємство» (зокрема, у Законі України «Про ратифікацію Угоди про вільну 

торгівлю між Україною та Канадою» від 14 березня 2017 р. № 1917-VIII810, Законі 

України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Японією про сприяння 

та захист інвестицій» від 03 червня 2015 р. № 505-VIII811) або визначають через 

поняття «особа» (Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів 

Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових 

ухилень стосовно податків на доходи та капітал від 04 березня 1994 р.812). 

Водночас у п. 44 Постанови Правління Національного банку України «Про 

затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим 

установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття 

рахунків» від 17 серпня 2017 р. № 80813 та п. 5 Постанови Правління Національного 

банку України «Про затвердження Положення про порядок подання відомостей 

про структуру власності банку» від 21 травня 2015 р. № 328 (далі – Постанова 

                                                             
810 Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою»: Закон України від 
14.03.2017 №  1917-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1917–19 (дата звернення: 
12.03.2018). 
811 Про ратифікацію Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій: Закон 
України від 03.06.2015 №  505-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505–19 (дата звернення: 
12.03.2018). 
812 Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення 
подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи 
та капітал від 04.03.1994. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/840_576 (дата звернення: 
12.03.2018). 
813 Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам 
ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: Постанова Правління 
Національного Банку України від 17 серпня 2017 №  80. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0080500–17 (дата звернення: 12.03.2018). 
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№ 328)814 під трастовою конструкцією (трастом) розуміється заснований 

на правочині (трастовому договорі, трастовій декларації тощо) режим володіння / 

управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне 

право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право 

власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним 

правом власності розуміється право юридичного володіння, користування 

та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів 

(бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності – право отримання будь-якої 

вигоди від майна. 

Листом «Щодо роз’яснення окремих питань застосування Положення про 

порядок подання відомостей про структуру власності банку» від 27 травня 

2015 р. № 24–00011/36048815 Національний банк України роз’яснив, що пункт 5 

обмежує використання в структурі власності банку так званих «дискреційних 

трастів». За визначенням, наведеним у цьому пункті, трастова конструкція (траст) 

передбачає «розщеплення» права власності на юридичне та бенефіціарне. За таких 

обставин визначення особи, яка є власником істотної участі в банку, стає 

ускладненим або взагалі неможливим, оскільки повноваження власника розділені 

між кількома особами – установником трасту, трастовим керуючим, бенефіціаром, 

протектором тощо. Разом з тим не є ознакою непрозорої структури власності 

банку наявність у структурі власності банку «простого трасту», у якому трастовий 

керуючий діє виключно за вказівкою та в інтересах установника трасту, який 

заявляє себе у якості власника істотної участі. Обсяг повноважень відповідних 

осіб підтверджується відповідними трастовими договорами (трастовими 

деклараціями). 

                                                             
814 Про затвердження Положення про порядок подання відомостей про структуру власності 
банку: Постанова Правління Національного Банку України від 21.05.2015 №  328. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0328500–15 (дата звернення: 12.03.2018). 
815 Щодо роз’яснення окремих питань застосування Положення про порядок подання 
відомостей про структуру власності банку: Лист Національного Банку України від 27.05.2015 
№  24–00011/36048. Платформа LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net (дата 
звернення: 12.03.2018). 
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Позиція Національного банку України в частині розуміння трасту є 

особливо цікавою як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Хоча Банк 

і оперує поняттям «розщеплення права власності», проте він дає власне 

визначення цього поняття та фактично правильно визначає сутність відносин, що 

виникають у трасті. 

Відповідно до Постанови № 328 кожен банк зобов’язаний розкрити перед 

Національним банком України структуру власності з позначенням усіх ключових 

учасників, які прямо чи опосередковано володіють акціями банку, та характер 

зв’язків між ними. Невиконання цієї вимоги тягне за собою застосування до банку 

заходів впливу, в тому числі визнання банку неплатоспроможним. Зокрема, 

у 2016 р. через непрозорість структури власності було визнано 

неплатоспроможним ПАТ КБ «ТК Кредит»816. 

Отже, на сьогодні законодавець, не вводячи концепцію трасту у право 

України (з чим ми загалом погоджуємося), фактично оперує цим поняттям. 

Водночас, як вбачається із викладених вище положень чинного законодавства 

України, у це поняття вкладається різний зміст, що свідчить про плутанину 

у підходах до розуміння самої ідеї трасту. Це, своєю чергою, ускладнює процес 

правозастосування та призводить до того, що за певних обставин ці норми 

не зможуть бути ефективно застосовані на практиці. Звісно, наведена ситуація є 

неприйнятною і має бути з часом змінена. Проте це потребує не лише 

доктринальних досліджень правової природи та сутності трасту, але і докорінного 

та комплексного перегляду чинних на даний момент нормативних актів України. 

Повертаючись до нашої тези про те, що нині уведення трасту у право 

України є недоцільним, пояснимо, про що йдеться, на прикладі. У цій роботі 

ми пропонували внести окремі зміни до Закону України «Про запобігання 

корупції» та до Цивільного кодексу України з метою створення юридичних 

підстав для передачі майна високопосадовців та державних службовців в «аналог» 

                                                             
816 Показова прочуханка: НБУ вперше визнав банк неплатоспроможним через структуру 
власності. URL: http://forbes.net.ua/ua/business/1410763-pokazova-prochuhanka-nbu-vpershe-viznav-
bank-neplatospromozhnim-cherez-strukturu-vlasnosti (дата звернення: 12.03.2018). 
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сліпого трасту. При цьому ми не говорили про запровадження інституту трасту 

у право України, а просто запропонували взяти за основу ідею сліпого трасту, що 

існує у Канаді та США, та спробувати втілити її у рамках існуючого інституту 

довірчої власності. 

Наведемо інший приклад – сферу спадкових відносин. Варто 

зазначити, що спадкове право України є порівняно консервативним і негнучким. 

В Україні відсутні спадкові трасти, тому нині неможливо передати спадкове 

майно у власність іншій особі з метою управління ним на користь наперед 

визначених вигодонабувачів. Чинний в Україні інститут виконавців заповіту, 

передбачений гл. 88 ЦК України, не може замінити спадковий траст. Проте 

ніхто не заважає українському законодавцю внести зміни до вказаної глави 

та передбачити можливість передачі майна у власність виконавця заповіту 

з метою управління ним на користь спадкоємців. Так само за рахунок 

розширення сфери застосування довірчої власності та інституту управління 

майном може бути удосконалений інститут охорони та управління спадковим 

майном, передбачені відповідно статтями 1284 та 1285 ЦК України. 

В Україні заповідач не може передбачити обов’язок спадкоємця, що отримує 

майно у власність, передати після своєї смерті це майно у спадщину наперед 

визначеному колу осіб, до прикладу, виключно спільним дітям подружжя 

(а не дітям, які можуть з’явитися у разі повторного шлюбу другого з подружжя). 

Іншими словами, якщо помирає чоловік, а майно повністю переходить дружині 

та дітям, то, згідно з українським законодавством, неможливо зобов’язати 

дружину передати після її смерті майно, успадковане за чоловіком, виключно 

їхнім спільним дітям, а не новому чоловікові та дітям від нового шлюбу. Це 

положення вважатиметься таким, що суперечить основній ідеї права власності – 

володіння, користування та розпорядження майном на власний розсуд 

та незалежно від волі інших осіб. 

До прикладу, у країнах загального права за таких обставин застосовується 

інститут спадкового трасту, у якому заповідач (наприклад, чоловік) передає майно 
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у спадковий траст (дружині) на користь її дітей. Це означає, що вона є власником 

спадкового майна, проте має використовувати його на користь спільних дітей 

та передати його у спадщину саме їм. Новий чоловік та діти від наступного шлюбу 

(навіть неповнолітні) не матимуть прав на майно, що перебуває у спадковому 

трасті. 

Ми не пропонуємо вводити інститут спадкового трасту у право України, 

проте рекомендуємо запозичити вказану вище ідею шляхом внесення точкових 

змін до Цивільного кодексу. До прикладу, можна внести зміни до ст. 1086 ЦК 

України, доповнивши її частиною четвертою наступного змісту: «4. Заповіт 

може засвідчувати виникнення у виконавця заповіту права довірчої власності 

на отримане в управління майно. У такому випадку виконавець заповіту, якщо 

це визначено заповітом, є довірчим власником спадкового майна, яким він володіє, 

користується і розпоряджається відповідно до закону та заповіту». 

На нашу думку, такого роду положення дозволить значно удосконалити 

інститут виконавця заповіту, розширити сферу його повноважень, а також 

створить передумови для максимальної конкретизації юридичної долі майна після 

смерті заповідача817. 

Вище ми навели лише декілька прикладів, коли можна взяти ідею того чи 

іншого різновиду трасту та втілити її шляхом внесення незначних змін до чинного 

законодавства без інкорпорації самого трасту у право України. Такий підхід, 

з одного боку, є найбільш простим, а з другого – найбільш ефективним, оскільки 

по суті передбачає лише удосконалення уже існуючих у праві України правових 

                                                             
817 Використання ідеї спадкового трасту у праві України є також дискусійним питанням. 
Зокрема, Р. А. Майданик вважає, що «у спадкових відносинах можна говорити лише про 
часткове визнання довірчої власності. Окремі види спадкової довірчої власності не можуть бути 
визнані, оскільки це буде суперечити доктрині права власності як найбільш повного 
та абсолютного права, яке може бути обтяженим тільки в прямо передбачених законом 
випадках. Наприклад, неприпустима довірча власність, яка закріплює фамільний майорат (тобто 
обмеження кола майбутніх набувачів спадкового майна членами сім’ї) чи іншим чином 
суперечить принципу абсолютності при спадкуванні» (Майданик Р. А. Довірча власність 
у цивільному праві України (формування, порівняльний аналіз і поняття). Українське 
комерційне право. 2004. №  5. С. 48. 
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інститутів без уведення нових. 

Крім того, ми підтримуємо позицію тих науковців, які доводять необхідність 

розширення сфери застосування інституту довірчої власності та доповнення 

Цивільного кодексу окремою главою «Довірча власність». Проте, на нашу думку, 

пропозиція Р. А. Майданика щодо необхідності прийняття окремого закону, 

який би містив положення про особливості та види довірчої власності,818 є 

спірною. 

Як уже зазначалося, нині сфера використання інституту довірчої власності є 

досить вузькою і фактично обмеженою положеннями Закону України «Про 

іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні 

сертифікати» від 19 червня 2003 р. № 979-IV819 та Закону України «Про фінансово-

кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях 

з нерухомістю» від 19 червня 2003 р. № 978-IV820. Проте цей інститут, на наше 

переконання, має значні перспективи. У нашій роботі ми довели, що довірча 

власність може використовуватися не лише під час іпотечного кредитування, 

операцій з консолідованим іпотечним боргом, будівництва житла та операцій 

з нерухомістю, але і в багатьох інших сферах, зокрема, при спадкуванні, при 

передачі високопосадовцями майна у довірчу власність та в інших випадках. 

Більше того, інститут довірчої власності може стати новим видом забезпечення 

виконання зобов’язань (про це йтиметься далі). За таких обставин неможливо буде 

вмістити норми, які б регулювали довірчу власність, в рамки єдиного закону. Для 

цього положення, які б стосувалися цього інституту, мають бути включені 

до спеціальних законів. 

Отже, загалом підтримуючи ідею Р. А. Майданика щодо необхідності 

                                                             
818 Майданик Р. А. Розвиток приватного права України. Київ: Алерта, 2016. С. 161. 
819 Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні 
сертифікати: Закон України від 19.06.2003. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/979–15 
(дата звернення: 23.03.2018). 
820 Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла 
та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/978–15 (дата звернення: 23.03.2018). 
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дворівневого регулювання довірчої власності в Україні, ми вважаємо, що, окрім 

доповнення Цивільного кодексу окремою главою «Довірча власність», мають бути 

внесені точкові зміни до Цивільного кодексу (наприклад, в частині регулювання 

відносин, що виникають при забезпеченні виконання зобов’язань, спадкових 

відносин тощо) та інших спеціальних законів, які регулюють сфери, де можна 

було б ефективно використовувати інститут довірчої власності. При цьому 

прийняття окремого закону про довірчу власність є, на нашу думку, недоцільним 

і малоймовірним. 

Запропонований варіант удосконалення чинного законодавства дозволяє 

усунути низку прогалин, що існують у внутрішньому національному праві 

України, проте він не вирішує проблем, що виникають у міжнародному 

приватному праві при вирішенні спорів, пов’язаних із трастами. Невизнання 

трасту в Україні на рівні законодавства, якщо не унеможливлює, то принаймні 

значно ускладнює визнання цього інституту у справах з іноземним елементом. 

У цій роботі і в монографії «Довірчі правовідносини з іноземним 

елементом» ми вже наголошували на доцільності кваліфікації трасту 

з урахуванням перш за все намірів довірителя, його бажання або небажання 

передавати належне йому майно у власність довірчому власнику/управителю, 

а також цілей такої передачі. Залежно від цього теоретично можна кваліфікувати 

траст у конкретних правовідносинах як аналог інституту управління майном, 

довірчої власності, договору комісії тощо. В існуючих правових реаліях це можна 

і потрібно робити, проте це складний та неоднозначний шлях, який повністю 

залежить від суб’єктивності конкретного судді. У зв’язку із цим, на наше глибоке 

переконання, це шлях в нікуди. 

З метою мінімізації суб’єктивного впливу судді на розгляд справ 

з іноземними трастами необхідно ратифікувати Конвенцію про трасти. Це, по-

перше, дасть змогу українським судам визнавати іноземні трасти і трастоподібні 

конструкції, що існують в інших країнах, без уведення їх у право України і без 

необхідності відшукувати їх аналоги у національному праві. По-друге, це надасть 
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додатковий захист українським громадянам, які вже тепер є учасниками трастових 

відносин за кордоном. На сьогодні вони практично не захищені з точки зору 

вітчизняного права, їх правовий статус не визначений і повною мірою залежить 

від іноземних юрисдикцій. По-третє, дозволить громадянам України без уведення 

інституту трасту у національне право створювати національні трасти 

на підставі ст. 6 Конвенції, як це успішно роблять в Італії. 

Отже, можна дійти таких висновків: 

1. Ідея трасту не суперечить публічному порядку України, зокрема, 

концепції абсолютності та неподільності права власності, оскільки у трасті 

відсутнє «розщеплення» права власності на майно, а існує лише розподіл 

повноважень на майно між довірчим власником та бенефіціаром, а праву України 

відомі ситуації, коли повноваження на майно розділяються між кількома особами. 

2. У праві України існує достатня кількість правових інструментів, які 

разом чи окремо дозволяють досягати більшості цілей, що і траст. У тих випадках, 

коли це неможливо, достатньо вносити окремі зміни до чинного законодавства 

шляхом розширення сфери дії існуючих правових інститутів, перш за все 

управління майном та довірчої власності, без інкорпорації самого трасту у право 

України. 

3. Регулювання інституту довірчої власності має бути дворівневим: 

Цивільний кодекс має бути доповнений окремою главою «Довірча власність», 

а також мають бути внесені точкові зміни до інших спеціальних законів, які 

регулюють сфери, де можна було б ефективно використовувати інститут довірчої 

власності. При цьому прийняття окремого закону про довірчу власність є 

недоцільним. 

4. Чинне законодавство України фактично оперує поняттям «траст», проте 

у нього вкладається різний зміст, що свідчить про плутанину у підходах 

до розуміння самої ідеї трасту. Це ускладнює процес правозастосування 

та призводить до того, що за певних обставин ці норми не можуть бути ефективно 

застосовані на практиці. Така ситуація є неприйнятною і має бути з часом 



 

497 

 

змінена, що потребує не лише доктринальних досліджень правової природи 

та сутності трасту, але і докорінного та комплексного перегляду чинних 

на сьогодні нормативних актів України. 

5. З метою створення юридичних підстав для визнання українськими 

судами іноземних трастів і трастоподібніх конструкцій, що діють в інших країнах, 

без уведення їх у право України необхідно ратифікувати Конвенцію про трасти. 

 

5.3. ФІДУЦІАРНИЙ ЗАКЛАД ЯК НЕПОІМЕНОВАНИЙ ВИД 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ПОНЯТТЯ, 

ОСОБЛИВОСТІ, ДОЦІЛЬНІСТЬ 

 

Є ще одне питання, яке ми не можемо оминути у цій роботі. Мова йде про 

можливість і доцільність уведення у право України нового виду забезпечення 

зобов’язань – так званого фідуціарного закладу. Згаданий інститут відомий під 

різними назвами, зокрема: як забезпечувальна довірча власність, фідуціарна 

(довірча) передача майна у власність, передача права власності на майно у якості 

забезпечення зобов’язання, титульне забезпечення, квазізабезпечення (quasi-

security), титульне фінансування (title finance), фінансування набуття активів 

(acquisition financing) тощо.  

Як правило, під наведеними термінами розуміють вид (або спосіб) 

забезпечення зобов’язань, за якого позичальник або третя особа (майновий 

поручитель) передає у власність (або у довірчу власність) позикодавця майно 

в забезпечення виконання своїх зобов’язань за договором позики. За умови 

належного виконання позичальником своїх обов’язків, тобто повернення всієї суми 

позики та сплати усіх відсотків, позикодавець зобов’язаний повернути право 

власності на майно позичальнику (майновому поручителю). У разі порушення 

позичальником своїх зобов’язань за договором позики позикодавець має право 

залишити собі право власності на передане майно (якщо право власності було 

передано йому від початку) або звернути стягнення на передане майно та стати його 
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повноцінним власником (якщо майно перебуває у нього у довірчій власності). 

За таких обставин позичальник виступає боржником у відносинах позики, 

а у відносинах, що виникають з фідуціарного закладу, – кредитором 

(та установником у разі передачі майна у довірчу власність). Водночас 

позикодавець є кредитором за договором позики та боржником 

у забезпечувальних відносинах (та довірчим власником при отриманні майна 

у довірчу власність). У разі передачі майна позикодавцю третьою особа остання є 

кредитором у відносинах, що виникають з фідуціарного закладу (та установником 

у разі передачі майна у довірчу власність). 

С. В. Сарбаш зазначає, «що якщо уявити собі «чисту модель» 

забезпечувальної передачі правового титулу або забезпечувальну передачу права 

власності sui generis, то зміст угоди про неї можна звести до таких основних 

положень. Воно повинно передбачати, що відповідне право (правовий титул) 

передається кредитору в забезпечення виконання названого основного 

зобов’язання. У випадку належного виконання зобов’язання правовий титул 

підлягає зворотному поверненню кредитором боржнику. У випадку неналежного 

виконання зобов’язання кредитор уповноважений отримати володіння річчю, 

а боржник зобов’язаний передати володіння кредитору у розумний строк, якщо 

володіння не було передане раніше»821. 

К. Р. Усманова визначає «титульне забезпечення як правову конструкцію, 

у рамках якої шляхом передачі права власності кредитору або утримання ним 

права власності забезпечується виконання обов’язку боржника з погашення боргу. 

Можна виділити низку угод, які підпадають під це поняття: продаж 

із застереженням про збереження права власності, оренда з правом викупу, 

фінансова оренда, забезпечувальна уступка вимоги, РЕПО та інші»822. 

В. А. Гончарова розуміє під титульним забезпеченням «різновид речового 

                                                             
821 Сарбаш C. B. Обеспечительная передача правового титула. Вестник гражданского права. 
2008. Т. 8, №  1. СПС «Консультант плюс». URL: https://cons-plus.ru/spravochno_pravovaya_sistema/ 
822 Усманова Е. Р. Титульное обеспечение гражданско-правовых обязательств: дис. … канд. … 
юрид. наук: 12.00.0. М., 2017. С. 131. 
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забезпечення, сукупність цивільно-правових засобів, які передбачають 

використання права власності як абсолютного речового права (у вигляді його 

передачі або утримання) в якості способу захисту прав кредитора в зобов’язанні 

у разі недобросовісності зі сторони боржника»823. 

Потрібно зазначити, що такий вид забезпечення був відомий ще римському 

праву як найдревніша форма застави, яка мала назву fiducia або точніше – fiducia 

cum creditore. За словами Д. В. Дождєва, ця конструкція «слугувала встановленню 

реальної гарантії зобов’язання… Особа, яка отримувала річ (фідуціарій, 

fiduciarius), ставала своєрідним довірчим власником та зобов’язувалася за певних 

умов повернути річ кредитору (фідуціанту, fiducians)»824. Н. М. Дихта підкреслює, 

що fiducia оформлювалася шляхом укладення фідуціарного договору, який 

«полягав у тому, що боржник за договором позики на вимогу кредитора передавав 

йому певну річ (майно) як спосіб забезпечення виконання договору. Річ, що 

передавалася як застава, переходила у власність кредитора, але з умовою, що при 

виконанні договору позики боржником кредитор зобов’язаний повернути предмет 

застави. Проте обов’язок кредитора не мав правового значення, юридичної сили, 

а тільки моральну. Цей обов’язок ґрунтувався лише на довірі боржника 

до кредитора, був розрахований на його порядність, чесність і добру совість (bona 

fides)825. Як наголошує О. А. Підопригора, «умови цієї форми застави були дуже 

обтяжливими для боржника. Якщо кредитор продавав предмет застави третій 

особі, то боржник, навіть виконавши зобов’язання, позбавлявся права на річ. При 

перевищенні вартості застави над сумою боргу різницю також одержував 

кредитор»826. 

                                                             
823 Гончарова В. А. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств: дис. … 
магистра юриспруд.: 40.04.01. Томск, 2017. С. 48. 
824 Дождев Д. В. Римское частное право: учебник / Под ред. В. С. Нерсесянца. 3-е изд. М.: 
Норма; ИНФРА-М, 2011. С. 576–577. 
825 Дихта Н. М. Фідуціарний договір у Римському приватному праві. Актуальні проблеми 
держави і права. Одеса: Юрид. л-ра., 2007. Вип. 33. С. 203; Дихта Н. М. Категорія фідуція 
в Стародавньому Римі: поняття та зміст fides та fiducia. Актуальні проблеми політики. 2009. 
Вип. 37. С. 169. 
826 Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 
С. 344. 
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За свою багатовікову історію зазначений інститут не лише не зник, а 

навпаки, був удосконалений в частині кращого забезпечення прав власника, який 

передає право власності на майно в забезпечення виконання ним своїх 

зобов’язань. З часом моральний обов’язок позикодавця повернути майно 

первісному власнику після сплати останнім суми позики був замінений 

на юридичний обов’язок. Так само були розроблені та удосконалені способи 

захисту первісного власника у разі порушення позикодавцем свого фідуціарного 

обов’язку (наприклад, у разі відмови від повернення майна або у разі 

несанкціонованого продажу третій особі). 

Як підкреслює А. Г. Покачалова у своєму дисертаційному дослідженні, 

на сьогодні основною тенденцією у сфері забезпечення зобов’язань є звернення 

до так званих непосесорних забезпечувальних інтересів та використання 

забезпечувальних механізмів, які базуються на правовому титулі, зокрема 

забезпечувальної передачі правового титулу827. Цей вид забезпечення набув 

значного поширення у низці країн та дістав загальну назву fiduciary transfer of title, 

тобто фідуціарна передача права власності. Під такою назвою він відомий у США, 

Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Чорногорії, Румунії. В інших країнах, що 

сприйняли цей вид забезпечення, такий інститут має іншу назву, зокрема 

у Швейцарії існує довірче забезпечення (fiducie-sûreté або fiducia cum creditore); 

у Німеччині – паралельно функціонують інститут Sicherungsьbereignung для 

передачі майна і Sicherungsabtretung для передачі майнових прав; у Франції 

практикується забезпечувальна fiducie; Японія та Південна Корея перейняли ідею 

цього виду забезпечення від Німеччини828. 

Більше того, передача права власності у якості забезпечення зобов’язань 

прямо передбачена у Директиві Європейського парламенту і Ради ЄС 

№ 2002/47 «Про механізми фінансового забезпечення» від 06 червня 2002 р. 

                                                             
827 Покачалова А. Г. Забезпечення зобов’язань в міжнародному приватному праві: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2012. С. 167–168. 
828 Woo-jung Jon. Cross-border Transfer and Collateralisation of Receivables: A Comparative 
Analysis of Multiple Legal Systems. Oxford and Portlan, Oregon: Hart Publishing, 2018. С. 23. 
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(Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 

on financial collateral arrangements (далі – Директива)829. 

У пункті 13 Преамбули Директиви наголошується, що вона має на меті 

захистити дійсність механізмів фінансового забезпечення, які ґрунтуються 

на повній передачі власності на фінансове забезпечення, зокрема, шляхом 

усунення так званої перекваліфікації в заставу таких механізмів фінансового 

забезпечення, включаючи угоди репо. Іншими словами, Директива покликана 

убезпечити сторони від кваліфікації у якості застави такого окремого виду 

забезпечення, як передача права власності на майно. 

У ст. 2 Директиви механізм фінансового забезпечення визначається як: а) 

механізм фінансового забезпечення з передачею титулу (title transfer financial 

collateral arrangement) або б) заставний механізм фінансового забезпечення 

[незалежно від того], чи охоплюються вони рамковими угодами або загальними 

положеннями та умовами. При цьому механізм фінансового забезпечення 

з передачею титулу означає механізм, включаючи угоди репо, відповідно до якого 

той, хто надає забезпечення, передає тому, хто отримує забезпечення, повну 

власність (full ownership) на фінансове забезпечення з метою забезпечення або 

іншого гарантування виконання відповідних фінансових зобов’язань. 

Звідси випливає, що у ЄС чітко розмежовують заставу та передачу права 

власності на майно з метою забезпечення зобов’язань як два абсолютно різні 

способи забезпечення зобов’язань, які існують паралельно та не заперечують один 

одного. 

Таким чином, забезпечувальна довірча власність, на відміну від класичного 

англо-американського трасту, сягає своїм корінням Римського права, а не права 

середньовічної Англії та ефективно використовується у країнах, що відносяться 

до різних правових сімей. Крім того, у країнах ЄС вона існує паралельно 

з інститутом застави. 

                                                             
829 Неофіційний переклад повного тексту Директиви – URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_502/print. Проте у даній роботі використано авторський 
переклад (Г.В. Буяджи). 
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Попри популярність у світі загалом та у Європі зокрема, ставлення 

до фідуціарного закладу в Україні та Росії є дуже неоднозначним. Існують як його 

палкі прихильники, так і противники. Причому до останніх належать не лише 

пересічні громадяни, але й кваліфіковані юристи-практики та науковці. 

До прикладу, відомий російський цивіліст Б. М. Гонгало у своєму дослідженні, 

присвяченому забезпеченню зобов’язань, погоджується, що необхідно вивчати 

та запозичувати іноземний досвід. «Більше того, – наголошує він, – доцільне 

збагачення системи способів забезпечення зобов’язань уже відпрацьованими 

засобами, які вже довели свою ефективність… Інша справа, що при такому 

запозиченні, очевидно, варто враховувати традиції російської цивілістики, чинне 

цивільне законодавство і брати до уваги величезну кількість інших факторів»830. 

Водночас у частині, що стосується забезпечувальної довірчої власності, вчений 

займає категоричну позицію: «у Росії не може слугувати забезпеченням довірча 

власність (див. 9–102 УТК США831) у силу того, що інститут довірчої власності 

(траст) є чужим континентальним правовим системам загалом і російському 

законодавству зокрема»832. Зрозуміло, що вчений розмірковує щодо перспектив 

цього виду забезпечення у Російській Федерації, проте, враховуючи його авторитет 

та вплив на формування наукової доктрини в Україні, варто брати його думку 

до уваги. Причому, як буде показано нижче, частина українських юристів 

дотримується дуже схожої думки. 

Почнемо з того, що Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного 

та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології 

рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік» від 16 грудня 2015 р. № 1406-р833 у п. 10 

                                                             
830 Гонгало Б. М. Жилищное право. Семейное право. Избранное. М.: Статут, 2011. С. 75. 
831 УТК США – Уніфікований торговий кодекс США (англ. The Uniform Commercial Code) – 
модельний акт у сфері торгового права США, ратифікований у більшості американських штатів. 
832 Гонгало Б. М. Жилищное право. Семейное право. Избранное. М.: Статут, 2011. С. 77. 
833 Автор цього дослідження на момент прийняття Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16 грудня 2015 р. №  1406-р була членом уряду та підтримала викладені у ньому 
ініціативи, зокрема, і в частині запровадження інституту забезпечувальної довірчої власності. 
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Міністерству юстиції України було доручено розробити та внести на розгляд 

Кабінету Міністрів України законопроект щодо запровадження довірчої передачі 

права власності як способу забезпечення виконання зобов’язань. За задумом 

урядовців, законопроект повинен був давати можливість довірчої передачі права 

власності на майно кредиторові з метою забезпечення виконання вимоги такого 

кредитора (право власності повертається боржникові після виконання зобов’язань 

перед кредитором). 

Незважаючи на вказане Розпорядження Кабінету Міністрів України, 

Міністерство юстиції України зайняло жорстку і категоричну позицію щодо 

непідтримання зазначеної ініціативи і не тільки не розробило проект відповідного 

закону, але, як буде показано далі, всіляко заперечувало будь-які спроби його 

уведення. 

Дещо пізніше народними депутатами України В. В. Голубом, О. С. Сотник 

та І. О. Климпуш-Цинцандзе було зареєстровано проект Закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження права 

довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань» від 

16 березня 2016 р. № 4188834 (далі – проект Закону № 4188), розроблений спільно 

з експертним середовищем. На думку його розробників, «запровадження інституту 

довірчої власності відповідає вимогам сучасності. Цей механізм одночасно 

як захищає права кредитора або інвестора, так і гарантує права боржника шляхом 

обмеження права користування на передане у довірчу власність майно». У зв’язку 

з цим вони були впевнені в його «ефективності для поліпшення інвестиційного 

клімату в Україні»835. 

                                                             
834 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження права 
довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань: Проект Закону від 
16.03.2016 №  4188. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58359 (дата 
звернення: 23.03.2018). 
835 Запровадження права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань 
сприятиме зростанню інвестиційної привабливості України. BRDO. EU4Business. 05.04.2016. 
URL: http://brdo.com.ua/news/zaprovadzhennya-prava-dovirchoyi-vlasnosti-yak-sposobu-
zabezpechennya-vykonannya-zobov-yazan-spryyatyme-zrostannyu-investytsijnoyi-pryvablyvosti-
ukrayiny/ (дата звернення: 23.03.2018). 
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Як зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону № 4188, «існуючі 

механізми забезпечення виконання зобов’язань є досить застарілими, 

не розраховані на настільки значний обсяг проблемної заборгованості 

та працюють неналежним чином і не дозволяють забезпечити ефективний захист 

прав кредиторів. Пов’язані з примусовим стягненням заборгованості судові спори 

та примусове виконання судових рішень тривають роками, і далеко не завжди 

кредиторам вдається повернути заборгованість навіть у платоспроможних 

позичальників… У зв’язку з цим доцільним є запровадження нового інструменту 

забезпечення виконання кредитних зобов’язань, який би зменшував 

до обґрунтованого мінімуму ризики кредиторів, пов’язані з поверненням 

проблемної заборгованості, та створював передумови для зростання обсягів 

кредитування бізнесу»836. 

Проект Закону № 4188 передбачав, серед іншого, доповнення гл. 49 

Цивільного кодексу параграфом 8 «Довірча власність». Зокрема, було 

запропоновано, що виконання зобов’язання боржника може бути забезпечене 

шляхом передання кредиторові майна у довірчу власність. Відповідно 

до законопроекту право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання 

зобов’язань є різновидом права власності на майно, за яким кредитор, який 

отримав майно у довірчу власність (довірчий власник), не має права користуватися 

та самостійно розпоряджатися таким майном, окрім як у випадку звернення 

стягнення на нього у порядку, встановленому законом. З моменту встановлення 

довірчої власності припиняється право власності особи, яка передала своє майно 

у довірчу власність. 

Об’єктом довірчої власності може бути будь-яке майно, що може бути 

відчужене і на яке може бути звернене стягнення. Довірчим засновником може 

бути боржник за основним зобов’язанням та/або інша особа, яка передає своє 

                                                             
836 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження права 
довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань: Пояснювальна записка 
до проекту Закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58359 
(дата звернення: 23.03.2018). 
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майно у довірчу власність з метою забезпечення виконання зобов’язань боржника. 

Крім того, проект Закону визначав особливості такого виду забезпечення, 

специфіку звернення стягнення на майно, передане у довірчу власність, підстави 

для її виникнення, зміни та припинення тощо. 

У цій роботі ми не будемо детально аналізувати положення проекту Закону 

№ 4188, оскільки це лише один із потенційно можливих варіантів уведення 

забезпечувальної довірчої власності у право України. Скажемо лише, що, на нашу 

думку, він далекий від досконалості як з точки зору доктринальних підходів 

до визначення поняття зобов’язальної довірчої власності, так і з точки зору 

нормопроектувальної техніки та узгодженості з іншими актами законодавства. Нас 

цікавить не стільки сам зміст законопроекту, скільки реакція на нього з точки зору 

Міністерства юстиції України та Головного науково-експертного управління 

Верховної Ради України. Враховуючи високий рівень професіоналів, які працюють 

у цих органах, дивує одностайна і категорична позиція щодо несприйняття ідеї 

уведення у право України нового виду забезпечення зобов’язань. 

Зокрема, Міністерство юстиції надало вкрай негативний висновок на проект 

Закону № 4188. В основі позиції Міністерства лежить думка, «що інститут 

довірчої власності є своєрідним та розповсюдженим механізмом системи англо-

американської правової системи, який полягає у заснованій на довірі власності. 

Зміст цієї форми власності складають правовідносини, в яких одна особа, яка 

встановлює довірчу власність, тобто засновник, передає іншій особі – довірчому 

власнику майно для управління на користь визначеного ним одного або декількох 

вигодоодержувачів – бенефіціарів… Характерною особливістю довірчої власності 

є так зване «розщеплення» права власності, відповідно до якого частина 

правомочностей власника переходить до довірчого власника (управління 

та розпорядження), а інша частина правомочностей щодо отримання доходу від 

використання майна переходить до іншої особи або осіб». Крім того, 

зазначається, що «як видно з аналізу проекту, в ньому пропонується встановити 

інститут довірчої власності як додатковий вид забезпечення виконання 
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зобов’язання. Тобто запропонований проектом Закону підхід спрямований 

фактично на підміну правового змісту інституту, який використовується 

у законодавстві України та інших країн, оскільки довірча власність розглядається 

не лише як речове право, а й як спосіб забезпечення виконання зобов’язань»837. 

З викладеного можна побачити, що відбувається повна підміна понять, оскільки 

поняття довірчої власності асоціюють виключно з класичним англо-

американським трастом, а не з окремим видом забезпечення. 

Доцільно також проаналізувати висновок до проекту Закону № 4188, наданий 

Головним науково-експертним управлінням Верховної Ради України838. Серед 

іншого, у висновку зазначено, що «вразливою, з точки зору теорії цивільного права, 

є спроба розглядати довірчу власність як засіб забезпечення зобов’язань, 

як це пропонується у проекті. Справа в тому, що засоби забезпечення виконання 

зобов’язань за своєю природою належать до зобов’язального права, а довірча 

власність – до речових прав, які є самостійними інститутами цивільного права». 

Це стало однією з підстав для рекомендації відхилити зазначений законопроект 

ще у першому читанні. 

Розглянемо ще свіжіший приклад. У Верховній Раді України було 

зареєстровано законопроект, розроблений Кабінетом Міністрів України 

(відповідальне Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення 

інвестиційного клімату в Україні» від 06 червня 2017 р. № 6540839 (далі – 

проект Закону № 6540), яким також, серед іншого, пропонується гл. 49 ЦК 

доповнити параграфом 8 «Довірча власність» та передбачити існування права 

                                                             
837 Інформація отримана автором безпосередньо з робочих документів, наданих Міністерством 
юстиції України. 
838 Висновок Головного науково-експертного управління від 20.04.2016 щодо проекту Закону 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження права довірчої 
власності як способу забезпечення виконання зобов’язань» від 16.03.2016 №  4188. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58359 (дата звернення: 23.03.2018). 
839 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного 
клімату в Україні: Проект Закону від 06.06.2017 №  6540. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61950 (дата звернення: 23.03.2018). 
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довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання. Розробники 

законопроекту визначають довірчу власність як «спосіб забезпечення виконання 

зобов’язань, що є різновидом права власності на майно, за яким кредитор, який 

отримав майно у довірчу власність (довірчий власник), не має права користуватися 

та самостійно розпоряджатися таким майном, крім як у разі звернення стягнення 

на нього в порядку, встановленому законом». Як і проект Закону № 4188, 

законопроект № 6540 також визначає, що може бути об’єктом довірчої власності, 

особливості її здійснення та відповідальності довірчого власника, а також механізм 

звернення стягнення на передане майно. 

Знову ж таки ми не аналізуватимемо усіх положень зазначеного проекту 

Закону, а лише процитуємо висновок Міністерства юстиції у частині, що 

стосується запровадження довірчої власності. Так, у ньому зазначається, що «не 

вбачається за доцільне запровадження додаткового механізму забезпечення 

виконання зобов’язань у запропонованому проекті Законом вигляді, з огляду 

на те, що така законодавча новела спрямована фактично на підміну правового 

змісту інституту довірчої власності, який використовується у законодавстві 

України та інших країн, оскільки довірча власність в запропонованій редакції 

розглядається не лише як речове право, а й як спосіб забезпечення виконання 

зобов’язань»840. 

Стосовно запровадження довірчої власності у якості забезпечення 

зобов’язання у проекті Закону № 6540 Головне науково-експертне управління 

Верховної Ради України категорично зазначило, що воно «не підтримує 

вищевказану новелу з наступних міркувань. Насамперед, звертаємо увагу 

на те, що за своєю природою право довірчої власності є не окремим різновидом 

права власності, як це пропонується визначити у проекті (ч. 2 нової ст. 597 ЦК 

України), а має розглядатися як один із видів речових прав на чуже майно…Слід 

відмітити, що більшість науковців у сфері юриспруденції, причому не тільки 

                                                             
840 Інформація отримана автором безпосередньо з робочих документів, наданих Міністерством 
юстиції України. 
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українських, дотримуються позиції про те, що рецепція довірчої власності 

як інституту системи англо-саксонського (прецедентного) права у систему 

романо-германського (континентального) права є сумнівною, а ефективність від 

неї буде вкрай низькою… Крім того, у проекті запропоновано, щоб довірча 

власність виконувала функцію способу забезпечення виконання зобов’язань 

(частина 1 нової статті 597 1 ЦК України). Проте засоби забезпечення виконання 

зобов’язань за своєю природою відносяться до зобов’язального права, а довірча 

власність – до речових прав, які є самостійними інститутами цивільного права 

і характеризуються, зокрема, тим, що речові права є абсолютними, коли власнику 

або іншій особі, якій належить речове право, протистоїть невизначене коло осіб, 

які зобов’язані не порушувати їх права, а зобов’язальне право виникає між 

певними особами…»841. 

Отже, з наведеного можна зробити два висновки. Перший більш 

обнадійливий: очевидно, що потроху в Україні навіть на найвищому рівні 

з’являється зацікавленість в удосконаленні видів забезпечення зобов’язань 

та виникають спроби запровадити інститут забезпечувальної довірчої власності. 

Проте другий висновок свідчить, що, на жаль, в Україні й нині існує глибоке 

нерозуміння суті фідуціарного закладу, поєднане із незнанням того, що цей інститут 

ґрунтується на багатовікових традиціях римського права та активно 

використовується у якості забезпечення зобов’язань в Європейському Союзі. 

Це, своєю чергою, можна пояснити відсутністю комплексних досліджень 

у цій сфері. У зв’язку з цим абсолютно слушною є думка, висловлена К. 

Г. Некіт, що «для того, щоб використовувати довірчу власність як спосіб 

забезпечення виконання зобов’язань, треба, для початку, чітко визначити сутність 

цього правового явища та закріпити його належне правове регулювання на рівні 

                                                             
841 Висновок Головного науково-експертного управління від 05.09.2017 щодо проекту Закону 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного 
клімату в Україні» від 06.06.2017 №  6540. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61950 (дата звернення: 23.03.2018). 
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ЦК України»842. 

Спробуємо більш детально проаналізувати характерні ознаки 

фідуціарного закладу. 

1. Це є вид (або спосіб) забезпечення зобов’язань. За цією ознакою 

забезпечувальна довірча власність принципово відрізняється від класичного 

англо-американського трасту. Для останнього визначальною ознакою є передача 

майна у довірчу власність з метою управління ним в інтересах інших осіб або для 

досягнення певної мети. При фідуціарному закладі, навпаки, передача майна 

у власність або у довірчу власність виконує забезпечувальну функцію. При цьому, 

як правило, довірчий власник не має права володіти, користуватися 

та розпоряджатися переданим майном аж до моменту порушення боржником своїх 

зобов’язань, що є підставою для звернення стягнення на передане майно. 

2. Фідуціарний заклад, поряд із заставою та притриманням, є способом 

забезпечення зобов’язання, спрямованим як на безпосереднє стимулювання 

виконання зобов’язання, так і на захист майнових інтересів кредитора у разі 

невиконання боржником своїх зобов’язань843. 

3. Це зобов’язальне правовідношення, яке має неакцесорний характер. 

Наведену тезу треба пояснити більш детально. Як відомо, специфіка додаткового 

зобов’язання «полягає у додатковому (акцесорному) характері 

стосовно зобов’язання, яке забезпечується (головне, основне зобов’язання)844. Це, 

зокрема, проявляється у тому, що недійсність основного зобов’язання тягне 

                                                             
842 Некіт К. Г. Довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: аналіз 
вітчизняного та зарубіжного законодавств. Часопис цивілістики. 2016. Вип. 21. С. 81. 
843 Б. М. Гонгало виділяє три групи способів забезпечення зобов’язань: 1) ті, що забезпечують 
виконання зобов’язання (неустойка, завдаток); 2) ті, що призначені безпосередньо для захисту 
майнового інтересу кредитора у випадку порушення [зобов’язання] боржником (порука, 
гарантія); 3) ті, що стимулюють боржника до виконання зобов’язання, але у випадку порушення 
[зобов’язання] гарантують захист майнових інтересів кредитора (застава, притримання). 
У зв’язку із цим вчений слушно розділяє поняття «забезпечення виконання зобов’язань» 
та «забезпечення зобов’язань», віддаючи перевагу останньому (див. Гонгало Б. М. Жилищное 
право. Семейное право. Избранное. М.: Статут, 2011. С. 44–45). 
844 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2-
е изд. М.: Статут, 2005. С. 480. 
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за собою недійсність забезпечуваного, воно слідує долі основного зобов’язання 

при переході прав кредитора до іншої особи, припинення основного зобов’язання, 

як правило, тягне за собою припинення його забезпечення845. 

Проте фідуціарний заклад не має названих ознак. Його додатковий характер 

проявляється виключно у тому, що без існування основного зобов’язання він 

втрачає зміст. За відсутності основного зобов’язання не виникає потреби у його 

забезпеченні, а відтак – і в передачі майна у довірчу власність. Отже, додатковий 

характер забезпечувальної довірчої власності полягає у її функціональному 

призначенні. 

Водночас фідуціарний заклад, як і банківська гарантія, не залежить від 

основного зобов’язання, тобто він має неакцесорний характер. Після передачі 

майна установник втрачає право власності на передане майно. Припинення 

основного зобов’язання (безвідносно до підстав) не тягне за собою припинення 

фідуціарного закладу, а є лише правовою підставою для вимоги про повернення 

майна установнику. До прикладу, відомий науковець О. В. Дзера слушно 

зазначає, що «неакцесорність забезпечувального права власності передбачає його 

існування незалежно від забезпечуваного зобов’язання і вимагає вчинення 

фактичної передачі майна для припинення довірчої власності»846. До речі, 

на неакцесорному характері фідуціарного закладу наголошують й інші дослідники 

у тих країнах, де цей інститут застосовується. До прикладу, німецькі вчені 

зазначають, що «забезпечувальна передача права власності відноситься 

до неакцесорних забезпечувальних інструментів. Між забезпечувальною 

передачею титулу та борговим зобов’язанням немає пов’язаності (акцесорності). 

Тому на його дійсність не будуть впливати пороки у забезпечувальній передачі 

титулу»847. 

                                                             
845 Там само; Боднар Т. В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві. К.: Юрінком 
Інтер, 2005. С. 227. 
846 Цивільне право України. Загальна частина: підручник / За ред. О. В. Дзери [та ін.]; Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Юрінком Інтер, 2010. С. 516. 
847 Цит. за: Галкова Е. В. Обеспечительная передача титула по германскому праву. Отрасли 
права. Аналитический портал. 25.12.2017. URL: http://отрасли-права.рф/article/26677 (дата 
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4. Це є речовий спосіб забезпечення зобов’язання, оскільки до позикодавця 

переходить речове право на майно (або право власності, або право довірчої 

власності). 

5. Фідуціарний заклад має непосесорний (неволодільницький) характер. Як 

зазначає А. Г. Покачалова, «непосесорні забезпечувальні інтереси створюються 

в майні, яке залишається у володінні боржника або передається в його володіння»848. 

За таких обставин володільцем майна, переданого у довірчу власність, як правило, 

залишається позикодержатель, тобто первісний власник, а довірчий власник не має 

права володіти, користуватися та розпоряджатися переданим майном до моменту 

порушення боржником основного зобов’язання. 

Отже, з наведеного можна зробити висновок, що фідуціарний заклад, або 

забезпечувальна довірча власність – це неакцесорний та непосесорний речовий 

спосіб забезпечення зобов’язання, що передбачає передачу боржником за основним 

зобов’язанням або третьою особою (майновим поручителем) належного їм майна 

у власність або у довірчу власність кредитору за основним зобов’язанням з метою 

одночасного стимулювання виконання зобов’язання та захисту майнових інтересів 

кредитора. 

Є ще один нюанс, до якого потрібно привернути увагу. Відповідно 

до ч. 1 ст. 6 ЦК України сторони мають право укласти договір, який 

не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним 

засадам цивільного законодавства. Крім того, згідно ч. 2 ст. 546 ЦК України 

договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення 

виконання зобов’язання. 

З наведеного вбачається однозначний висновок, що договір може 

передбачати існування непойменованих видів забезпечення зобов’язання. 

Зазначений висновок неодноразово підтверджувався судами вищих 

                                                                                                                                                                                                                 
звернення: 23.03.2018). 
848 Покачалова А. Г. Забезпечення зобов’язань в міжнародному приватному праві: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2012. С. 40–41. 
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інстанцій. Зокрема, у Постанові Верховного Суду України від 22 листопада 

2010 р. № 3–24гс10, 14/80–09–2056 вказано, що «право учасників господарських 

відносин встановлювати інші ніж передбачено ЦК України види забезпечення 

виконання зобов’язань визначено ч. 2 ст. 546 ЦК України, що узгоджується 

із свободою договору, встановленою ст. 627 ЦК України, коли сторони є вільними 

в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору 

з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, 

звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості»849. 

Більше того, такий висновок викладений у п. 3 Інформаційного листа 

Вищого господарського суду «Про постанови Верховного Суду України, прийняті 

за результатами перегляду судових рішень господарських судів» від 15 березня 

2011 р. № 01–06/249. Проте Вищий господарський суд України зазначає, що 

«суб’єкти господарських відносин при укладенні договору наділені правом 

забезпечення виконання господарських зобов’язань шляхом встановлення 

окремого виду відповідальності – договірної санкції за невиконання чи неналежне 

виконання договірних зобов’язань (постанова від 22 листопада 2010 р. № 14/80–

09–2056)»850. 

Отже, Верховний Суд України та Вищий господарський суд України 

визнають право сторін передбачати непоіменовані способи забезпечення 

зобов’язань безпосередньо у договорі. Проте, як вбачається із судової практики, 

йдеться лише про договірні санкції за невиконання чи неналежне виконання 

договірних зобов’язань. При цьому суди вищих інстанцій не згадують про 

можливість передачі права власності на майно у забезпечення виконання 

зобов’язань. 

У зв’язку з цим виникає запитання: «Чи може використовуватися інститут 

                                                             
849 Постанова Верховного Суду України від 22.11.2010 р. №  3–24гс10, 14/80–09–2056. 
Платформа LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net. (дата звернення: 30.03.2018). 
850 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових 
рішень господарських судів: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 
15.03.2011 №  01–06/249. URL: http://www.arbitr.gov.ua/news/872/ дата звернення: 30.03.2018). 
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забезпечувальної довірчої власності уже тепер, без внесення змін до цивільного 

законодавства?». Теоретично так, оскільки, система способів забезпечення 

зобов’язань є справді відкритою, а наданий у Цивільному кодексі перелік видів 

забезпечення – невичерпний. Водночас, як слушно звертає увагу Б. М. Гонгало, 

«надзвичайно велике значення має сприйнятливість судовими органами новітніх 

способів забезпечення зобов’язань, не передбачених законом, і їх здатність 

оперативно розглядати спори, що виникають у зв’язку із невиконанням 

(неналежним виконанням) зобов’язань, забезпечених цими способами»851. Щоб 

підсилити наведену думку, ми наведемо приклад судових справ, де предметом 

розгляду була передача права власності у якості забезпечення зобов’язання, 

розглянутих Судовою колегією з цивільних справ Верховного Суду Російської 

Федерації. У двох аналогічних справах суд дійшов протилежних висновків852. 

Враховуючи схожість доктринальних підходів і правового регулювання 

забезпечувальних відносин у Росії та Україні, така судова практика може бути дуже 

корисною для України. 

Суд в Ухвалі судової колегії з цивільних справ Верховного Суду Російської 

Федерації від 30 липня 2013 р. № 18-КГ13–72 встановив, що поряд із договором 

позики грошових коштів між сторонами було укладено договір купівлі-продажу 

квартири, на основі якого позикодавець став власником нерухомого майна, 

належного позичальнику, а також попередній договір, який передбачав право 

позичальника викупити нерухомість. На підставі цього суд дійшов висновку, що 

«договір купівлі-продажу квартири є удаваною угодою, оскільки фактично між 

сторонами укладений договір позики із заставою майна у вигляді спірної 

квартири»853. 

                                                             
851 Гонгало Б. М. Жилищное право. Семейное право. Избранное. М.: Статут, 2011. С. 75. 
852 Див.: Хлюстов П. Обеспечительная передача правового титула – возможно ли это в России? 
Гарант. РУ. Информационно-правовой портал. 08.06.2015. URL: 
http://www.garant.ru/ia/opinion/author/hlyustov/629940/ (дата звернення: 23.03.2018). 
853 Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 30.07.2013. №  18-КГ13–
72. URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/61yAdzRC8BNR/?vsrf-txt=&vsrf-case_doc=18-
%D0%9A%D0%9313–72&vsrf-lawchunkinfo=&vsrf-doc_type=&vsrf-date_from=&vsrf-
date_to=&vsrf-judge=&_=1520884668904 (дата звернення: 16.02.2018). 
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Водночас в Ухвалі Судової колегії з цивільних справ Верховного Суду 

Російської Федерації від 13 жовтня 2013 р. № 5-КГ13–113 було підкреслено, що 

суд першої інстанції мав «вияснити зміст договору в цілому, зіставивши між 

собою умови договору позики про те, що у якості застави у забезпечення 

повернення грошових коштів В. В. Кузовлєв надає квартиру, яку зобов’язується 

переоформити за договором купівлі-продажу на В. І. Савілову, чи міг такий 

договір купівлі-продажу бути удаваною угодою, враховуючи, що в силу ст. 329 

Цивільного кодексу Російської Федерації перелік способів забезпечення є 

відкритим. У зв’язку із цим сторони договору позики, виходячи з положень ст. 421 

Цивільного кодексу Російської Федерації про свободу договору, мають право 

передбачити у якості способу забезпечення виконання зобов’язання купівлю-

продаж нерухомого майна під умовою, за якою перехід права власності на об’єкт 

нерухомості може залежати від виконання боржником (позичальником) своїх 

обов’язків за договором позики, а сума позики є одночасно покупною ціною 

за договором купівлі-продажу об’єкта нерухомості»854. 

На нашу думку, це дуже показовий приклад, який ілюструє, що 

за відсутності належного правового регулювання певних відносин, навіть якщо 

вони не заборонені законом, сторони можуть стикнутися із несприйняттям 

і нерозумінням суті таких відносин у судах. Відповідно, неможливо буде 

передбачити результати розгляду судової справи, а відтак – забезпечити належний 

захист сторін відповідних правовідносин. Той факт, що така позиція судів 

не повинна існувати у демократичному суспільстві, – вже інше питання, але, 

на жаль, українські (як і російські) суди ще не відійшли від нормативістського 

підходу і досить часто виносять рішення, базуючись на букві закону, а не на дусі 

права. 

Враховуючи викладене, вважаємо, що на сьогодні теоретично можливо 

                                                             
854 Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 29.10.2013 №  5-КГ13–
113. URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/O5GCLyo67OYX/?vsrf-txt=&vsrf-case_doc=5-
%D0%9A%D0%9313–113&vsrf-lawchunkinfo=&vsrf-doc_type=&vsrf-date_from=&vsrf-
date_to=&vsrf-judge=&_=1520884863639 (дата звернення: 16.02.2018). 
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використовувати фідуціарний заклад як непоіменований вид забезпечення 

зобов’язання, не заборонений законом. Проте на практиці це може призвести 

до неможливості належного захисту порушених прав сторін у суді, враховуючи 

відсутність належного та достатнього правового регулювання такого роду 

відносин. 

На наше переконання, фідуціарний заклад має низку переваг для 

кредитора, зокрема: 

1. Хоча кредитор і обмежений у праві володіння, користування 

та розпорядження майном до моменту порушення боржником своїх зобов’язань 

за договором, він є власником (або довірчим власником) переданого майна, 

а відтак уже має речові права на нього. 

2. Оскільки кредитор є власником (довірчим власником) майна, йому 

не доведеться витрачати час і кошти для відновлення своїх порушених прав 

як у судовому, так і позасудовому порядку. Навіть якщо майно передається 

у довірчу власність, процедура звернення стягнення на нього є досить простою. 

Ні для кого не секрет, що досить часто недобросовісні боржники не лише 

не повертають борги, але й максимально затягують строки судового розгляду, щоб 

перешкодити кредитору звернути стягнення на майно, передане в заставу чи 

іпотеку. 

3. Передача майна у власність або у довірчу власність кредитору є 

найбільш вагомою гарантією виконання боржником своїх зобов’язань 

за договором, оскільки навіть психологічно останній має усвідомлювати, що у разі 

порушення ним договору позики, право власності на майно йому не буде 

повернуто. За таких обставин не кредитору доведеться вживати заходів, 

спрямованих на звернення стягнення, а боржнику, щоб довести своє право 

на повернення майна. 

4. З моменту передачі майна у довірчу власність первісний власник втрачає 

своє право власності на майно (принаймні, на певний строк), а відтак він фактично 

не може відчужити його на користь третіх осіб; його інші кредитори не зможуть 



 

516 

 

звернути стягнення на це майно; на нього також не може бути накладено арешт. 

Таким чином, переваги фідуціарного закладу для позикодавця 

не викликають сумнівів, оскільки він надає максимальний захист його правам 

та інтересам від потенційної недобросовісності боржника. Проте для позичальника 

цей вид забезпечення є більш обтяжливим, аніж застава чи іпотека, оскільки він 

навіть з дозволу кредитора не має права відчужувати майно або передавати його 

у наступну заставу. Крім того, у разі належного виконання боржником своїх 

обов’язків за договором позики існує ризик, що кредитор неправомірно 

ухилятиметься від повернення майна позичальнику. 

З метою гарантування належного захисту сторін у разі використання цього 

виду забезпечення, а також враховуючи його популярність у світі, фідуціарний 

заклад (або краще – забезпечувальна довірча власність) має бути офіційно 

уведений у право України. При цьому важливо максимально зберігати баланс 

між правами позикодавця та позичальника, щоб останній не потрапив 

в обтяжливе становище. Для цього доцільно передбачити, що майно 

позичальника переходить не у власність позикодавця, а у довірчу власність. Хоча 

остання і передбачає виникнення речового права у довірчого власника, але все 

одно таке право є обмеженим та має припинятися у момент повного виконання 

позичальником своїх обов’язків за договором позики. Крім того, у разі 

порушення боржником своїх обов’язків кредитор повинен буде пройти 

процедуру звернення стягнення на майно (хоча вона має бути простішою, аніж 

звернення стягнення на майно, передане у заставу або іпотеку). 

Отже, з викладеного можна зробити такі висновки. 

1. Фідуціарний заклад, на відміну від класичного англо-американського 

трасту, сягає своїм корінням римського права, а не права середньовічної Англії 

та ефективно використовується у країнах, що відносяться до різних правових 

сімей, зокрема, і у країнах Європейського Союзу. 

2. Фідуціарний заклад або забезпечувальна довірча власність – 

це неакцесорний та непосесорний речовий спосіб забезпечення зобов’язання, що 
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передбачає передачу боржником за основним зобов’язанням або третьою особою 

(майновим поручителем) належного їм майна у власність або у довірчу власність 

кредитору за основним зобов’язанням з метою одночасного стимулювання 

виконання зобов’язання та захисту майнових інтересів кредитора. 

3. Наразі можна використовувати фідуціарний заклад як непоіменований 

вид забезпечення зобов’язання, не заборонений законом, проте на практиці 

це може призвести до неможливості належного захисту порушених прав сторін 

у суді, враховуючи відсутність належного та достатнього правового регулювання 

такого роду відносин. За таких обставин фідуціарний заклад (або краще – 

забезпечувальна довірча власність) має бути офіційно уведений у право України. 

При цьому доцільно передбачити, що майно позичальника переходить 

не у власність позикодавця, а у довірчу власність. 

 

5.4. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ НАЦІОНАЛЬНИМ 

АГЕНТСТВОМ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ 

ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ 

ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ 

 

Досліджуючи специфіку трастоподібних конструкцій, що існують у праві 

України, ми не можемо оминути увагою новий інститут управління майном, 

який був уведений у 2016 р. Ідеться про особливості управління, що 

здійснюється Національним агентством України з питань виявлення, розшуку 

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

Національне агентство за змістом, обсягом функцій і правовим статусом не має 

аналогів у системі органів державної влади в Україні. Більше того, його 

повноваження в частині управління майном є настільки своєрідними, що 

вимагають окремого вивчення. 

До того як ми перейдемо безпосередньо до аналізу особливостей 

повноважень Національного агентства з управління майном, ми повинні коротко 
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зупинитися на характеристиці цього нового органу державної влади, 

передумовах його створення, історії формування, а також на аналізі роботи 

аналогічних інституцій, що функціонують в інших юрисдикціях та виконують 

схожі функції. Це необхідно для глибшого розуміння та подальшого аналізу 

правової природи повноважень АРМА. Відразу зазначимо, що цей пункт роботи 

має комплексний міжгалузевий характер, оскільки предмет його дослідження 

перебуває на межі кримінального процесу, а також кримінального, 

адміністративного та цивільного права. 

Національне агентство було створене відповідно до спеціального Закону 

України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку 

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 

10 листопада 2015 р. № 772-VIII, який набув чинності 11 грудня 2015 р. і був 

уведений в дію 11 червня 2016 р. (далі – Закон № 772-VIII)855. 

Відповідно до Закону № 772-VIII АРМА є центральним органом виконавчої 

влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері: 

1. Виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт 

у кримінальному провадженні. 

2. З управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано 

у кримінальному провадженні. 

Основною метою АРМА є сприяння процесуальній діяльності слідчого, 

детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій на забезпечення 

невідворотності настання негативних наслідків вчинення кримінальних 

правопорушень, насамперед корупційних. Ця мета досягається перш за все 

шляхом управління вартістю арештованого майна, позбавлення винних осіб 

економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки, а також 

унеможливлення одержання ними будь-яких вигод внаслідок вчинення 

                                                             
855 Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 №  772-VIII. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/772–19 (дата звернення: 23.03.2018). 
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кримінального правопорушення. 

Важливо, що установи, подібні до Національного агентства, існують у всіх 

28 країнах–членах Європейського Союзу та більш ніж у 100 юрисдикціях 

по всьому світу. Основною передумовою створення таких установ у ЄС було 

Рішення Ради ЄС 2007/845/JHA «Щодо співробітництва між офісами з питань 

розшуку та повернення активів держав-учасниць у сфері відстеження 

та ідентифікації доходів від злочинів або іншого майна, пов’язаного з ними» 

від 6 грудня 2007 р. (Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning 

cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing 

and identification of proceeds from, or other property related to, crime)856, згідно 

з яким держави–учасниці ЄС повинні заснувати офіси з питань розшуку 

та повернення активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному 

провадженні (або надати аналогічні повноваження існуючим органам). 

Другим ключовим актом права ЄС у відповідній сфері є Директива ЄС 

№ 2014/42/EU «Про заморожування та конфіскацію знарядь [вчинення 

злочину] та доходів від злочину в Європейському Союзі» від 3 квітня 2014 р. 

(Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 

on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the 

European Union)857, яка передбачає необхідність вжиття заходів з ефективного 

розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних 

інституцій, відповідальних за управління такими активами з метою їх збереження 

або збереження їх вартості. У Директиві зазначається, що з метою ефективного 

управління існує можливість здійснення реалізації активів. 

Отже, з 2014 р. для всіх країн–членів ЄС виникло зобов’язання створити 

                                                             
856 Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset 
Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or 
other property related to, crime URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0845 (дата звернення: 23.03.2018). 
857 Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the 
freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union. URL: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042 (дата звернення: 
23.03.2018). 
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(призначити) установу, яка б здійснювала управління арештованим майном 

у кримінальному провадженні з метою попередження втрати ним вартості. Станом 

на сьогодні відповідне зобов’язання виконане усіма країнами Євросоюзу. 

Треба вказати, що необхідність створення Національного агентства була 

одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового 

режиму з ЄС. Більше того, створення установи з транскордонного розшуку активів 

(з метою їх арешту у кримінальному провадженні) та управління арештованим 

майном також передбачено низкою міжнародних договорів, стороною яких є 

Україна, зокрема: Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 

доходів, одержаних злочинним шляхом858, Конвенцією Організації Об’єднаних 

Націй проти корупції859, Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією860 

і Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму861. 

Національне агентство створене також на виконання 38 рекомендацій 

Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей862, згідно з якими 

державам-учасницям рекомендовано утворити органи, які б могли оперативно 

реагувати на запити аналогічних іноземних органів щодо виявлення, 

заморожування, арешту та конфіскації майна, отриманого незаконним шляхом. 

«Велика вісімка» (G8) у межах підгрупи з кримінально-правових питань 

                                                             
858 Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним 
шляхом від 08.11.1990 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_029/conv (дата звернення: 
23.03.2018). Ратифікована Законом України від 17.12.1997 №  738/97-ВР. 
859 Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16/conv (дата звернення: 23.03.2018). Ратифікована 
Законом України від 18.10.2006 №  251-V. 
860 Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS173) від 27.01.1999. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_101/conv (дата звернення: 23.03.2018). Ратифікована 
Законом України від 18.10.2006 №  252-V. 
861 Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_948/conv (дата звернення: 23.03.2018). Ратифікована 
Законом України від 17.11.2010 №  2698-VI. 
862 International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & 
Proliferation. The FATF Recommendations. URL: http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf (дата звернення: 
23.03.2018). 
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27 квітня 2005 р. схвалила Кращі практики щодо адміністрування арештованих 

активів863. Як зазначається у відповідних рекомендаціях, вони спрямовані, 

зокрема, на допомогу державам у збереженні вартості арештованих активів. При 

цьому однією з ключових рекомендацій є та, що в судовому провадженні 

відповідно до національного законодавства має бути дозволено продаж активів 

до винесення остаточного рішення суду у справі та застосування заходів 

конфіскації або стягнення активів в дохід держави стосовно тих активів, які 

швидко псуються або вартість яких швидко знижується. До таких активів 

належать, наприклад, судна, літаки, автомобілі, тварини, ферми з вирощування 

сільськогосподарських культур тощо. Держава має забезпечити розгляд питання 

про надання дозволу на продаж до винесення остаточного рішення суду по справі 

активів, які є надто обтяжливими для управління. Своєю чергою, отримані від 

реалізації доходи повинні бути збережені відповідно до національного 

законодавства до винесення остаточного рішення суду та застосування заходів 

конфіскації або стягнення активів в дохід держави. 

Таким чином, створення Національного агентства стало наслідком 

виконання низки міжнародних зобов’язань України перед ЄС та імплементації 

європейського законодавства у право України. Поява такого органу в Україні 

відповідає тенденціям розвитку діяльності з розшуку та управління активами та є 

логічним продовженням створення аналогічних інституцій в Європі. 

Як вбачається із міжнародних актів, органи, подібні до Національного 

агентства, мають виконувати дві основні функції – виявлення активів, отриманих 

незаконним шляхом, та управління ними під час здійснення кримінального 

провадження. 

Пошук і виявлення активів відбуваються шляхом надання міжнародної 

правової допомоги між країнами та шляхом обміну інформацією. Названі 

інструменти міжнародної взаємодії є подібними, проте не дублюють, 

                                                             
863 G8 Best Practices for the Administration of Seized Assets. URL: http://docplayer.net/16960901-
G8-best-practices-for-the-administration-of-seized-assets.html (дата звернення: 23.03.2018). 
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а доповнюють один одного. Так, функція міжнародної правової допомоги є 

найширшим інструментом міжнародної взаємодії з питань розслідування злочинів. 

Вона здійснюється центральними установами, визначеними в міжнародним актах. 

В Україні ця функція покладається на Генеральну прокуратуру України 

та Міністерство юстиції України. Матеріали, одержані в межах відповіді на запит 

про міжнародну правову допомогу, зазвичай можуть бути використані як доказ 

у кримінальному провадженні. 

Функція з транскордонного обміну інформацією про активи, що можуть 

бути арештовані, є вужчою за змістом порівняно з міжнародною правовою 

допомогою та охоплює лише пошук інформації про майно, що може бути 

арештоване. Ця функція здійснюється не центральними установами, а спеціально 

призначеними офісами і може виконуватися на так званих засадах взаємності, 

тобто без обов’язкового укладення міжнародного договору. Отримані у такий 

спосіб дані зазвичай мають характер розвідувальної інформації, тобто не можуть 

бути використані як доказ при розслідуванні злочину, але є достатніми для цілей 

накладення арешту на майно. Такий інструмент обміну інформацією був 

винайдений та започаткований в іноземних юрисдикціях поряд із міжнародною 

правовою допомогою з метою більш швидкого і не обтяженого формальностями 

обміну інформацією, телекомунікаційними засобами. 

Зазвичай транскордонний розшук активів в іноземних юрисдикціях може 

відбуватись у два етапи. Спершу – оперативний розшук таких активів через 

мережі установ, подібних до Національного агентства (з метою арешту). Потім, 

за наслідками одержання оперативної інформації про існування відповідних 

активів в конкретній юрисдикції, шляхом направлення запиту про міжнародну 

правову допомогу (з метою конфіскації, спеціальної чи розширеної конфіскації). 

Взаємодія установ, аналогічних Національному агентству, у світі 

відбувається через низку спеціалізованих мереж з обміну даними про активи, що 

можуть бути арештовані, або безпосередньо один з одним на засадах взаємності 

(тобто ad hoc, без укладення міжнародного договору). 
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Сьогодні органи країн світу, які опікуються питаннями повернення 

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 

співпрацюють між собою в рамках універсальних та регіональних мереж / 

ініціатив. 

1. Камденська міжвідомча мережа з питань повернення активів 

(САRIN – Camden Assets Recovery Interagency Network) – неформальна мережа, яка 

включає експертів у сфері розшуку незаконних активів. CARIN є центром кращих 

практик в усіх аспектах боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом, 

і має на меті підвищення ефективності зусиль держав-членів у їхній діяльності, 

спрямованій на позбавлення злочинців незаконних доходів. Водночас статус 

контактного пункту в цій мережі уможливлює обмін інформацією з питань 

виявлення та розшуку активів з контактними пунктами з іноземних країн864. 

2. Ініціатива з повернення викрадених активів (StAR – Stolen Asset 

Recovery Initiative) – партнерська ініціатива Групи Світового банку та Управління 

Організації Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності, яка підтримує 

міжнародні зусилля, спрямовані на припинення практики приховування активів, 

отриманих від корупційних злочинів. StAR працює з країнами, що розвиваються, 

та фінансовими центрами з метою запобігання відмиванню доходів, отриманих від 

корупційних злочинів, та своєчасного повернення викрадених активів; надає 

допомогу країнам в розробці нормативно-правової бази, необхідної для 

повернення активів, та працює зі своїми партнерами по всьому світу у напрямку 

розробки ефективних інструментів, пов’язаних із запобіганням розкраданню 

активів865. 

3. Глобальна ініціатива контактних пунктів Інтерполу (Interpol Global 

Focal Point Initiative) – формує платформу для обміну інформацією в частині 

розшуку та повернення незаконних активів. Безпосередньою стратегічною метою 

цієї ініціативи є обмін інформацією щодо виявлення незаконних активів та сприяння 

                                                             
864 Див.: Unique Caring Network. URL: http://carin-network.org/ (дата звернення: 23.03.2018). 
865 Див.: The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR). URL: https://star.worldbank.org/star/ (дата 
звернення: 23.03.2018). 
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їх поверненню до країн походження. Статус контактного пункту в цій ініціативі 

також дозволяє здійснювати безпосередній обмін інформацією щодо розшуку 

та виявлення активів з іншими її контактними пунктами866. 

4. Регіональні мережі експертів-практиків у сфері виявлення та розшуку 

незаконних активів (за аналогією з САRIN), які працюють на взаємній основі 

не лише в рамках свого регіону, але також з іншими універсальними мережами 

з виявлення та повернення активів та третіми країнами в якості спостерігачів – 

міжвідомчі мережі з повернення активів: Азійсько-Тихоокеанського регіону 

(Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific – ARIN-AP); Південно-

Африканського регіону (Asset Recovery Interagency Network for Southern Africa – 

ARINSA); Східно-Африканського регіону (Asset Recovery Interagency Network – 

East Africa – ARIN-EA); Західноафриканського регіону (Asset Recovery 

Interagency Network –‒ West Africa – ARIN-WA). 

5. Інші аналогічні мережі. 

Таким чином, на міжнародному рівні були створені різнорівневі 

та ефективні засоби обміну інформацією і співробітництва у сфері виявлення 

та розшуку незаконно отриманих активів. Це, своєю чергою, стало хорошим 

підґрунтям для початку роботи національних установ з розшуку активів у країнах 

ЄС та інших юрисдикціях, зокрема і в Україні. 

Згідно з приписами ст. 18 Закону міжнародне співробітництво у сфері 

виявлення та розшуку активів здійснюється Національним агентством відповідно 

до Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів чи за принципом 

взаємності. 

За цих обставин принцип взаємності полягає у наступному. Міжнародне 

співробітництво здійснюється Національним агентством як за запитом 

правоохоронного органу в Україні на адресу аналога Національного агентства 

                                                             
866 Див.: INTERPOL. URL: https://www.interpol.int/Crime-areas/Corruption/International-asset-
recovery (дата звернення: 23.03.2018). 
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в іноземній юрисдикції (далі – аналог АРМА), так і у зворотному напрямку – 

на запит аналога АРМА на адресу органу державної влади в Україні. Крім того, 

Національне агентство може здійснювати пошук інформації про існування 

на території України активів, що можуть бути арештовані в іноземній юрисдикції, 

у базах даних, до яких воно має доступ. Така інформація також може передаватися 

на засадах взаємності аналогу АРМА. Отже, наведені варіанти взаємодії 

Національного агентства з аналогами АРМА є проявами принципу взаємності, 

який дозволяє оперативно, без необхідності дотримання цілої низки складних 

бюрократичних процедур обмінюватися інформацією щодо активів, набутих 

незаконним шляхом. 

Вище ми коротко проаналізували порядок пошуку та виявлення активів, 

отриманих незаконним шляхом. Проте вказаний напрямок становить перш за все 

предмет науки кримінального процесу, а відтак виходить за межі даного 

дослідження, тому ми більше на ньому не зупинятимемося. 

Наразі пропонуємо дослідити другий, не менш важливий напрям діяльності 

Національного агентства – управління арештованим майном. Ця сфера 

повноважень є складною і вимагає комплексного дослідження, бо становить 

предмет вивчення цивільного та адміністративного права, а також кримінального 

процесу, оскільки управління майном відбувається у рамках кримінального 

провадження. 

Почнемо з того, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 772-VIII управління 

активами, що здійснюється Національним агентством, – це діяльність 

із володіння, користування та / або розпорядження активами, тобто забезпечення 

збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх 

економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління 

відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих 

у кримінальному провадженні. 

Національне агентство здійснює управління активами відповідно до розділу ІІІ 

Закону № 772-VIII з урахуванням положень Цивільного кодексу України, а також 
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інших нормативних актів України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1029 ЦК України за договором управління майном 

одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) 

на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату 

здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника 

управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). 

Інші особливості управління майном визначені безпосередньо у Законі 

№ 772-VIII. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 19 Закону № 772-VIII Національне агентство 

здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному 

провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову – лише щодо позову, 

пред’явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися 

та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або 

перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 

відповідного року. 

З наведеного вбачається, що компетенція АРМА на управління активами є 

досить вузькою та чітко обмежується законом. Так, Національне агентство 

повноважне отримати в управління майно лише у разі одночасної наявності 

таких умов: 

- на активи накладено арешт у кримінальному провадженні. 

Це означає, що до моменту передачі майна в управління Національному агентству 

має бути вчинена низка кримінально-процесуальних дій, передбачена 

Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК України)867: 

порушено кримінальне провадження; вжиті заходи з виявлення та розшуку 

активів, на які може бути накладено арешт; подане прокурором клопотання 

до слідчого судді або суду про арешт зазначених активів та прийнята слідчим 

суддею або судом ухвала про арешт цих активів; 

- якщо арешт накладено на активи з метою забезпечення цивільного 

                                                             
867 Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651–
17 (дата звернення: 23.03.2018). 
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позову у кримінальному провадженні, то позов у рамках кримінального 

провадження має бути пред’явлено виключно в інтересах держави. Отже, наразі 

пред’явлення цивільного позову в рамках кримінального провадження в інтересах 

будь-яких приватних фізичних або юридичних осіб не може бути підставою для 

подальшої передачі арештованого майна в управління АРМА. Щоправда, 

відповідно до перехідних положень Закону № 772-VIII в майбутньому 

це обмеження має бути скасовано; 

- сума або вартість активів дорівнює або перевищує 200 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. 

Так, ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»868 

з 1 січня установлено у 2018 р. мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 

3723 гривні. Таким чином, сума або вартість активів, які можуть бути передані 

в управління Національного агентства у 2018 р., має бути не меншою 744 

600 грн. Очевидно, що законодавець встановив досить високий майновий ценз 

для того, щоб вивести зі сфери повноважень Національного агентства корупційні 

справи, у яких сума заподіяних збитків є порівняно незначною. З одного боку, 

це значно звужує сферу компетенції АРМА, а з другого – дозволяє ефективно 

та професійно зосередитися на найбільш значних та особливо небезпечних 

справах, пов’язаних із корупцією. Тут варто наголосити, що з огляду 

на застосування терміна «активи» у множині у ч. 1 ст. 19 Закону № 772-VIII цю 

норму слід розуміти так, що в управління можуть бути передані активи, сукупна 

вартість (а не вартість одиниці) яких перевищує вказаний вартісний ценз; 

- активи мають бути визнані речовим доказом у кримінальному 

провадженні. Цієї вимоги немає у ст. 19 Закону № 772-VIII, натомість вона є 

у ст. 100 КПК України, а отже, обов’язкова до дотримання прокурорами 

та слідчими при ініціюванні передання активів в управління АРМА. 

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону № 772-VIII активи приймаються в управління 

                                                             
868 Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 07.12.2017 №  2246-VIII. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2246–19 (дата звернення: 23.03.2018). 
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на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких 

надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після 

їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. Своєю чергою, 

це означає, що після винесення ухвали про арешт майна прокурор має повторно 

звернутися до слідчого судді або суду про передачу активів в управління 

Національного агентства (або ж питання про арешт і передання активу 

в управління може розглядатися і вирішуватися слідчим суддею, судом 

одночасно). І лише після задоволення зазначеного звернення та прийняття 

відповідної ухвали слідчим суддею або судом прокурор має право передати 

арештоване майно в управління Національному агентству. 

Таким чином, АРМА здійснює управління майном на підставі виключно 

рішення слідчого судді, суду або згоди власника арештованих активів. Інакше 

кажучи, Національне агентство не має права (або власної дискреції) 

вирішувати, чи управлятиме воно певними активами чи ні, а якщо управлятиме, 

то яким чином. Воно зобов’язане це робити в силу прямої норми закону та ухвали 

суду. За таких обставин відносини, які складаються під час отримання 

Національним агентством активів в управління, є публічно-правовими, а саме – 

адміністративно-правовими відносинами, що ґрунтуються на кримінальному 

процесі. Навіть якщо передача активів відбувається за згоди їх власника, 

це не змінює публічну природу таких відносин, оскільки активи перебувають під 

арештом на підставі відповідної ухвали суду, а відповідно, суб’єкти таких 

відносин не можуть вважатися юридично рівними. 

При передачі майна в управління за відповідним договором АРМА вступає 

у приватноправові відносини, проте вони також мають окремі ознаки публічно-

правових. Це пояснюється тим, що, по-перше, Національне агентство не має 

дискреції вирішувати, вступати у договірні відносини з управителем чи ні. Після 

отримання активів АРМА в силу приписів ч. 4 ст. 21 Закону № 772-VIII 

зобов’язане або реалізувати їх (якщо відповідні активи підпадають під перелік, 
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визначений Кабінетом Міністрів України869), або укласти договір управління 

з іншим суб’єктом господарювання. А по-друге, у таких відносинах Національне 

агентство виступає не як рівноправний суб’єкт цивільних відносин, а виключно 

як орган державної влади, який зобов’язаний діяти на користь держави 

та первісного власника активів, а не на свою користь. 

Окремо варто зазначити, що відносини з управління арештованим 

майном, що здійснюється Національним агентством, не слід плутати 

з управлінням майном на підставі договору про управління, хоча ці 

правовідносини схожі за своїми зовнішніми ознаками. Спільними рисами цих 

правовідносин є такі: 

1. В обох випадках йдеться про управління активами, що передбачає собою 

вчинення суб’єктом управління активних дій щодо переданого майна, а саме: володіння, 

користування та/або розпорядження ним. 

2. Управління в обох випадках є за своєю правовою природою дією 

в чужому інтересі, при цьому як Національне агентство, так і управитель 

за договором управління не мають права користуватися переданим майном. 

3. Такі відносини є строковими. 

4. Такі відносини мають цільовий характер (хоча і мають різні цілі). 

Водночас правова природа таких правовідносин є принципово різною. 

Розглянемо основні відмінності між ними. 

1. Юридичною підставою виникнення правовідносин з управління 

арештованим майном між АРМА та іншими особами щодо арештованого майна є 

відповідна ухвала слідчого судді (суду), отже, вони мають публічно-правовий 

характер і не залежать від волі власника майна та Національного агентства. Жоден 

                                                             
869 Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, 
зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або 
витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його 
вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або 
продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2017 р. №  685. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/685–
2017-%D0%BF (дата звернення: 23.03.2018). 
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із суб’єктів таких правовідносин не має права відмовитися від передачі або від 

отримання в управління майна, визначеного в ухвалі. Більше того, ухилення від 

виконання ухвали суду про передачу майна в управління є кримінально караним 

правопорушенням. Ці відносини є речовими – виникають щодо арештованого 

майна, тягнуть за собою виникнення речового титулу у АРМА та мають 

абсолютний характер. 

Водночас підставою виникнення інших правовідносин управління є договір 

управління майном. Ці відносини виникають також щодо арештованого майна, але 

суто між АРМА та управителем. З цього випливає, що вони мають зобов’язальний 

(чи договірний) характер, проте не є суто приватноправовими. Так, АРМА 

самостійно відбирає управителя-контрагента, хоча воно не має права не вступати 

у ці відносини, оскільки зобов’язане зробити це відповідно до спеціального 

закону. Отже, при вступі Національного агентства у відповідні договірні 

відносини відсутня ключова ознака приватних відносин – свобода волевиявлення 

обох учасників. 

2. Хоча такі правовідносини є в обох випадках строковими, проте підстави 

їх припинення докорінно відрізняються. У першому випадку підставою 

припинення правовідносин є скасування ухвали про арешт. Договір управління 

майном припиняється на підставах, визначених у ст. 1044 Цивільного кодексу 

(найчастіше – внаслідок закінчення строку його дії або повного завершення 

виконання його сторонами). 

3. Наведені правовідносини відрізняються за колом суб’єктів. 

По-перше, АРМА отримує активи не від власника (навіть за наявності його 

згоди), а безпосередньо від прокурора, який реалізовує свої повноваження 

виключно у рамках кримінального процесу та у подальшому не є суб’єктом 

цивільно-правових відносин щодо переданого майна. За таких обставин, на нашу 

думку, прокурор лише виконує технічну функцію – передачу активів. 

По-друге, у момент отримання активів в управління Національне агентство 

діє у якості управителя, статус якого можна порівняти зі статусом квазівласника. 
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Це пояснюється тим, що АРМА наділене повноваженнями з володіння, 

користування та/або розпорядження переданими активами на власний розсуд, 

безвідносно до бажання та інтересів власників майна або будь-яких інших осіб. 

Єдиним обмеженням в реалізації Національним агентством своїх повноважень є 

заборона користування такими активами. 

У подальшому АРМА може або самостійно управляти арештованими 

активами, або укласти договір управління майном. У такому випадку з управителя 

Національне агентство «перетворюється» на установника. За загальним правилом, 

установником управління є власник майна або його законний представник 

(піклувальник, опікун або орган опіки та піклування (ст. 1032 ЦК України). 

Водночас після створення АРМА Цивільний кодекс було доповнено частиною 6, 

яка передбачає, що у випадках, встановлених законом, установником управління 

може бути Національне агентство України з питань виявлення, розшуку 

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

Отже, унікальною особливістю управління майном Національним 

агентством є те, що воно, не будучи власником арештованого майна, передає його 

в управління, тобто у цьому випадку АРМА також виконує функції квазівласника. 

Інакше кажучи, законодавець прирівняв Національне агентство до власника 

арештованих активів з метою надання йому достатніх механізмів для ефективного 

управління (у широкому значенні слова) майном, зокрема, і шляхом укладення 

договору управління. Це принципово відрізняє цей інститут від усіх різновидів 

управління майном, які досліджувалися у нашій роботі, оскільки, як неодноразово 

підкреслювалося, право передавати майно в управління або траст (залежно від 

законодавства конкретної країни) має виключно власник цього майна, наділений 

повною дієздатністю. 

4. Зазначені правовідносини відрізняються за титулом на майно, яке 

отримує Національне агентство та управитель за договором управління. Так, 

в обох випадках юридичним власником майна залишається, так би мовити, 

первісний власник. Проте у першому випадку власник обмежений у можливостях 
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реалізації (здійснення) своїх повноважень внаслідок накладення арешту на його 

майно. Як зазначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, 

до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою 

слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування 

майном… Отже, на час дії ухвали суду про арешт активів їхній власник не має 

права реалізовувати свої повноваження власника, хоча він і залишається 

власником, тобто не позбавляється прав власника. Водночас, як вбачається 

зі змісту ст. 1 Закону № 772-VIII, увесь комплекс повноважень щодо майна 

(володіння, користування, розпорядження) отримує Національне агентство. При 

цьому воно має право реалізовувати свої повноваження без згоди та навіть 

всупереч волі власника майна. Водночас АРМА зобов’язане діяти в інтересах як 

держави, так і власника активів, оскільки відповідний інститут управління має 

на меті збереження економічної вартості майна в умовах, коли невідомо, хто саме 

його отримає (власник – у разі виправдувального вироку чи держава – у разі 

обвинувального вироку). 

До прикладу, в Ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 17 січня 

2018 р. № 757/1883/18-к наголошується, що «вжиття заходів щодо управління 

вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, 

оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає 

можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні 

наслідки застосування такого арешту»870. 

У відносинах управління майном, що базуються на договорі, ситуація є 

докорінно інша. Відповідно до ч. 1 ст. 1037 Цивільного кодексу України управитель 

управляє майном відповідно до умов договору. Управитель може відчужувати майно, 

передане в управління, укладати щодо нього договір застави лише за згодою 

установника управління. 

Отже, навіть якщо договір управління передбачає передачу управителю 

                                                             
870 Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2018 №  757/1883/18-к. Платформа 
LIGA: ZAKON. URL: https://platforma.ligazakon.net (дата звернення: 30.03.2018). 
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повноважень з володіння, користування та розпорядження майном, то, по-перше, 

це відбувається за згодою установника (власника майна), а, по-друге, управління 

майном, у тому числі його реалізація відбувається в інтересах власника або 

вказаних ним осіб. 

5. Правовідносини відрізняються за змістом повноважень щодо переданого 

майна. У відносинах управління арештованими активами, що здійснюється АРМА, 

останнє наділене найбільш широкими повноваженнями стосовно майна, тоді 

як управитель за договором управління майном обмежений рамками договору 

та обов’язком діяти в інтересах власника або вказаних ним вигодонабувачів. 

Отже, Національне агентство має специфічне правове становище та є 

особливим суб’єктом цивільно-правових відносин під час управління 

арештованим майном. Відносини управління, суб’єктом яких є АРМА, існують 

у двох різних формах, виникають почергово та з різних підстав – на підставі 

ухвали суду та на підставі відповідного договору. При цьому спочатку 

Національне агентство є управителем, а в подальшому – установником 

управління. Зазначені правовідносини хоча і мають спільні риси, проте 

відрізняються за своєю правовою природою (перші є публічно-правовими, другі – 

приватноправовими з елементами публічно-правових), підставами виникнення 

та припинення, колом суб’єктів, а також титулом і змістом повноважень щодо 

переданого майна. В обох видах відносин Національне агентство виступає 

як квазівласник арештованого майна. 

На нашу думку, такий подвійний правовий статус повноважень 

Національного агентства у сфері управління майном можна пояснити публічно-

правовою природою його повноважень, а також метою його діяльності – управляти 

незаконно отриманим майном одночасно на користь держави та на користь 

первісного власника майна. 

Враховуючи викладене, пропонуємо визначити управління активами, що 

здійснюється Національним агентством, як професійну строкову діяльність 

із володіння, користування та / або розпорядження активами, арештованими 
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у кримінальному провадженні, яка здійснюється на підставі відповідної ухвали 

слідчого судді або суду з метою збереження або збільшення їх економічної вартості 

та подальшої реалізації на користь держави або повернення власникові. 

Потрібно зазначити, що, на нашу думку, законодавство у сфері діяльності 

Національного агентства є недосконалим і потребує ґрунтовного доопрацювання. 

З одного боку, це логічно, оскільки цей орган є новим і не має попередників. 

Зрозуміло, що основна більшість змін, які доцільно було б внести, стосуються 

переважно спеціального Закону № 772-VIII, кримінального та кримінально-

процесуального законодавства, тому їх аналіз і пропозиції щодо удосконалення 

виходять за межі нашого дослідження. Водночас ми вважаємо за доцільне внести 

окремі зміни і до цивільного законодавства, які б могли деталізувати окремі 

положення, що стосуються Національного агентства. 

По-перше, на наше переконання, чинне законодавство України залишає поза 

увагою права добросовісних набувачів майна, реалізованого АРМА в рамках 

виконання ним своїх повноважень. За викладених обставин ми пропонуємо: 

1. Внести до Цивільного кодексу України такі зміни: частину 

другу ст. 388 викласти у такій редакції: «2. Майно не може бути витребуване від 

добросовісного набувача, якщо воно було продане у порядку, встановленому для 

виконання судових рішень або в порядку, визначеному Законом України «Про 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». 

2. Статтю 19 Закону України «Про Національне агентство України 

з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів» доповнити новою частиною третьою 

наступного змісту: «3. Активи, реалізовані особам у випадках і в порядку, 

встановлених цим Законом, не можуть бути витребувані у таких осіб». 

На наше переконання, запропоновані зміни забезпечать правову 

визначеність та стабільність правового титулу для осіб, які набудуть право 

власності на майно згідно з вимогами спеціального закону. Це забезпечить 
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привабливість активів для потенційних покупців у порівнянні з нинішнім 

правовим становищем. Крім того, попередній власник не буде позбавлений права 

захистити свої цивільні права та інтереси за допомогою норм, закріплених 

у ст. 1175 ЦК України. 

По-друге, з положень Закону № 772-VIII не до кінця зрозуміло, з якого 

моменту АРМА отримує в управління арештоване майно. На нашу думку, факт 

прийняття слідчим суддею або судом відповідної ухвали є лише підставою, але 

аж ніяк не підтвердженням факту передачі майна Національному агентству. 

У такому випадку ми пропонуємо доповнити ст. 19 спеціального Закону 

положенням про те, що відповідний юридичний факт засвідчується актом 

прийому-передачі, що повною мірою відповідатиме іншим положенням 

цивільного законодавства та практиці у цій сфері. 

Отже, пропонуємо: у статті 19 Закону України «Про Національне 

агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів» частину першу доповнити 

новим абзацом третім наступного змісту: «Активи передаються в управління 

Національному агентству за актом прийому-передачі, якщо інше не обумовлено 

властивостями активів чи положеннями законодавства, але у будь-якому разі 

у спосіб, що передбачає документальне оформлення та фіксацію факту 

та моменту у часі прийому-передачі активу.». 

По-третє, ані Закон № 772-VIII, ані Цивільний кодекс не містять положень, 

які б точно визначали перелік прав та обов’язків, які переходять до управителя 

активів. Ця невизначеність однаково стосується як Національного агентства, який 

виступає управителем активів на підставі ухвали слідчого судді або суду, так 

і управителя, який отримує майно від АРМА на підставі відповідного договору. 

На нашу думку, відсутність такого положення може створити юридичний вакуум 

та можливості для зловживання з боку недобросовісних власників арештованих 

активів, які намагатимуться якимось чином зменшити їх вартість або 

привабливість, наприклад, шляхом обтяження їх боргами тощо. 
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Враховуючи викладене, ми пропонуємо: 

1. статтю 1037 Цивільного кодексу України доповнити частиною 

третьою наступного змісту: «3. У випадках, коли установником управління є 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з моменту прийняття 

управителем майна в управління до управителя переходять: права щодо такого 

майна, що виникли до прийняття ним майна в управління, та обов’язки щодо 

нього, що виникають з моменту прийняття управителем майна в управління. 

З моменту прийняття управителем майна в управління управитель має право 

на припинення, зміну зобов’язань щодо майна, вчинення правочинів щодо майна 

з урахуванням положень чинного законодавства та договору управління майном»; 

2. статтю 19 Закону України «Про Національне агентство України 

з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів» доповнити новою частиною четвертою такого 

змісту: 

«4. З моменту прийняття управителем активу в управління до управителя 

переходять: права щодо такого активу, що виникли до прийняття ним активу 

в управління, та обов’язки щодо нього, що виникають з моменту прийняття 

управителем активу в управління. 

З моменту прийняття управителем активу в управління управитель має 

право на припинення, зміну зобов’язань щодо активів, вчинення правочинів щодо 

активів з урахуванням положень цього Закону та договору управління майном. 

Правові наслідки, визначені цією частиною, настають для Національного 

агентства у випадках, якщо за цим Законом управління активами здійснюється 

безпосередньо Національним агентством без залучення управителя». 

Отже, на наше переконання, запропонований механізм дозволить уникнути 

обтяження управителя надмірними боргами, які можуть бути штучно створені 

власником з метою блокування можливого управління активом. Управитель стає 

правонаступником власника в усіх правах, які виникли щодо активу 
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за договорами, які забезпечують утримання активу та створюють можливість 

одержання доходу від його використання до моменту передання активу 

в управління. Водночас управитель стає правонаступником за зобов’язаннями 

після передання активу в управління. Таким чином, пропонується законодавче 

закріплення механізму сингулярного правонаступництва у відносинах управління 

арештованим майном. 

АРМА також може бути правонаступником прав та обов’язків щодо 

переданих активів відповідно до запропонованого механізму, проте лише у тих 

випадках, коли управління здійснюється ним без залучення управителя. Це може 

стосуватися управління грошовими коштами та банківськими металами відповідно 

до ст. 20 Закону № 772-VIII (в частині правонаступництва прав та обов’язків, які 

можуть бути створені щодо коштів на банківському рахунку, наприклад, якщо 

право вимоги за рахунком використовується в якості забезпечення зобов’язань 

позичальника за кредитним договором), а також у разі управління 

корпоративними правами у випадках, передбачених ч. 7 ст. 21 Закону № 772-VIII, 

коли управління може здійснюватися як Національним агентством, так 

і спеціалізованими управителями. 

По-четверте, є ще один нюанс, на який необхідно звернути увагу. Цивільний 

кодекс оперує поняттям «майно». До прикладу, «майно», серед інших, також є 

предметом договору управління (ч. 1 ст. 1030 Цивільного кодексу). Водночас 

спеціальний Закон № 772-VIII використовує інше поняття – «активи». Саме 

«активи» переходять в управління Національного агентства і потім передаються 

за договором управління управителю. 

У зв’язку з цим постає питання щодо співвідношення поняття «майно», що 

міститься у Цивільному кодексі, та поняття «активи», що міститься у Законі 

№ 772-VIII. У принципі, відповідь на це питання дають самі нормативні акти. Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 190 ЦК майном як особливим об’єктом вважаються окрема 

річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. До майна також 

відносяться грошові кошти, цінні папери тощо. Водночас згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 
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Закону 772-VIII активи – це кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути 

накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які 

конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні. 

З наведеного ніби випливає, що поняття «активи» є ширшим за поняття 

«майно», оскільки включає останнє поряд із коштами, майновими та іншими 

правами. Проте саме поняття «майно» включає поняття «майнові права» 

та грошові кошти, тому законодавець міг не виділяти їх в окрему групу «активів». 

Крім того, поняття «майно» включає й «обов’язки», що є важливим. Проте чи 

включає обов’язки поняття «активи» – з самого визначення не зрозуміло, хоча 

це можна логічно вивести з інших положень спеціального Закону. На нашу думку, 

активи не можуть включати обов’язки, бо на обов’язки не може бути накладено 

арешт, вони не можуть бути конфісковані і не можуть бути використані 

як відшкодування збитків, завданих корупційними злочинами. 

Повертаючись до співвідношення понять «майно» та «активи», 

зазначимо, що логічно було б удосконалити визначення термінів та привести їх 

у відповідність одного з одним. На нашу думку, доцільніше було б 

використовувати єдине поняття «майно», яке є звичним і зрозумілим з точки зору 

цивільного законодавства та усталеної практики, тоді як поняття і термін «активи» 

більш притаманні для сфери бухгалтерського обліку і фінансового аудиту. Проте, 

на наше переконання, законодавець вирішив використовувати поняття «активи» 

як переклад англійського терміна «assets», яким оперують у законодавстві, що 

стосується регулювання діяльності аналогів АРМА в інших країнах. Отже, 

з одного боку, законодавець вчинив логічно, максимально наблизивши українську 

термінологію до міжнародної, проте, з іншого боку, він використав термін, який 

традиційно використовується в іншій сфері і з дещо іншим значенням. 

Враховуючи ту кількість нормативних актів, до яких слід було б внести зміни 

в частині заміни терміна «активи» на «майно», це було б складно і невиправдано, 

на наш погляд. Крім того, як уже зазначалося, це б не повною мірою відповідало 

міжнародній термінології у сфері виявлення та управління незаконно отриманими 
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активами. У зв’язку з цим пропонуємо залишити термін «активи» у спеціальному 

Законі, проте внести зміни до визначення самого поняття. 

Зокрема, пропонуємо у ст. 1 Закону України «Про Національне агентство 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів» пункт перший частини першої викласти 

у такій редакції: «1) активи – майно, у тому числі грошові кошти, цінні папери, 

корпоративні права, а також інші майнові права, на які може бути накладено або 

накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням 

суду у кримінальному провадженні». 

По суті, запропоноване визначення ототожнює поняття «активи» з поняттям 

«майно», що міститься у Цивільному кодексі, з єдиним винятком – на відміну від 

поняття «майно» поняття «активи» не включає «обов’язки», оскільки на них 

не може бути накладено арешт у кримінальному провадженні і вони не можуть 

бути конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні. 

Отже, можна дійти таких висновків. 

1. Національне агентство є особливим суб’єктом цивільно-правових 

відносин під час управління арештованим майном. Національне агентство не має 

права вирішувати, чи управлятиме воно певними активами чи ні, а якщо 

управлятиме, то яким чином. Воно зобов’язане це робити в силу прямої норми 

закону та ухвали суду. 

2. Відносини управління, суб’єктом яких є АРМА, існують у двох різних 

формах, виникають почергово і з різних підстав: на підставі ухвали суду 

та на підставі відповідного договору управління. Ці правовідносини хоча і мають 

спільні риси, проте відрізняються за своєю правовою природою (перші є публічно-

правовими, другі – приватноправовими з елементами публічно-правових), 

підставами виникнення та припинення, колом суб’єктів, а також титулом 

та змістом повноважень щодо переданого майна. При цьому в обох видах відносин 

АРМА виступає як квазівласник арештованого майна. 

 



 

540 

 

3. Управління активами, що здійснюється Національним агентством, – 

це професійна строкова діяльність з володіння, користування та / або 

розпорядження активами, арештованими у кримінальному провадженні, яка 

здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді або суду з метою 

збереження або збільшення їх економічної вартості та подальшої реалізації 

на користь держави або повернення власникові. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ V 

 

1. У праві України існують дві різні за своєю правовою природою 

трастоподібні конструкції, які не лише не виключають одна одну, а навпаки, 

створюють умови для більш ефективного та різнопланового управління майном. 

У відносинах управління майном управитель щодо установника та вигодонабувача 

має права та обов’язки зобов’язального характеру, а стосовно усіх третіх осіб – 

речового характеру. У відносинах довірчої власності довірчий власник є єдиним 

носієм речових прав на передане майно. 

2. Ідея трасту не суперечить публічному порядку України, зокрема, 

концепції абсолютності та неподільності права власності, оскільки у трасті 

відсутнє «розщеплення» права власності на майно, а існує лише розподіл 

повноважень на майно між довірчим власником та бенефіціаром, а праву України 

відомі ситуації, коли повноваження на майно розділяються між кількома особами. 

3. У праві України існує достатня кількість правових інструментів, які 

разом чи окремо дозволяють досягати більшості цілей, що і траст. У тих випадках, 

коли це неможливо, достатньо вносити окремі зміни до чинного законодавства 

шляхом розширення сфери дії існуючих правових інститутів, перш за все 

управління майном та довірчої власності, без інкорпорації самого трасту у право 

України. 

4. Фідуціарний заклад, або забезпечувальна довірча власність, – 

це неакцесорний та непосесорний речовий спосіб забезпечення зобов’язання, що 

передбачає передачу боржником за основним зобов’язанням або третьою особою 

(майновим поручителем) належного їм майна у власність або у довірчу власність 

кредитору за основним зобов’язанням з метою одночасного стимулювання 

виконання зобов’язання та захисту майнових інтересів кредитора. Наразі можна 

використовувати фідуціарний заклад як непоіменований вид забезпечення 

зобов’язання, не заборонений законом, проте на практиці це може призвести 

до неможливості належного захисту порушених прав сторін у суді, враховуючи 
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відсутність належного та достатнього правового регулювання такого роду 

відносин. За таких обставин фідуціарний заклад (або, краще, забезпечувальна 

довірча власність) має бути офіційно уведений у право України. При цьому 

доцільно передбачити, що майно позичальника переходить не у власність 

позикодавця, а у довірчу власність. 

5. Договір управління цінними паперами – це алеаторний спекулятивний 

правочин, що укладається між установником та торговцем цінними паперами, 

відповідно до якого цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, 

призначені для інвестування в цінні папери й інші фінансові інструменти, 

передаються в управління або довірчу власність управителю з метою управління 

ними на користь вигодонабувача. 

6. Управління активами, що здійснюється Національним агентством 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів, – це професійна строкова діяльність з володіння, 

користування та/або розпорядження активами, арештованими у кримінальному 

провадженні, яка здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді або 

суду з метою збереження або збільшення їх економічної вартості та подальшої 

реалізації на користь держави або повернення власникові. 

7. Відносини управління, суб’єктом яких є Національне агентство України 

з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів, існують у двох різних формах, виникають 

почергово та з різних підстав – на підставі ухвали суду та на підставі відповідного 

договору управління. Ці правовідносини хоча і мають спільні риси, проте 

відрізняються за своєю правовою природою (перші є публічно-правовими, другі – 

приватноправовими з елементами публічно-правових), підставами виникнення 

та припинення, колом суб’єктів, а також титулом та змістом повноважень щодо 

переданого майна. В обох видах відносин Національне агентство виступає 

як квазівласник арештованого майна. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні розроблено сучасну концепцію трасту, 

визначено особливості кваліфікації, визнання та інкорпорації інституту довірчої 

власності у право країн, що належать до різних правових систем, а також 

викладено рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства України, яке 

регулює суспільні відносини, що виникають з управління майном та довірчої 

власності. 

Вирішення наукових завдань дало можливість сформулювати низку 

висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення мети 

дослідження: 

1. При формулюванні понятійно-категоріального апарату, пов’язаного із 

трастами, необхідно використовувати методи правової компаративістики. Підбір 

об’єктів для порівняльного аналізу має відбуватися не за їх назвами, а за 

функціональним критерієм (функціональною подібністю та метою, якої намагався 

досягти установник при передачі майна у довірчу власність) та з урахуванням 

історичних, економічних і соціальних передумов виникнення і формування 

відповідних понять, інститутів, правових явищ. 

2. На різних етапах історичного розвитку у праві окремих народів існували 

довірчі (фідуціарні) інститути, які передбачали наявність окремих повноважень на 

майно у кількох осіб. Як правило, такі інститути виникали у разі необхідності 

управління майном на користь інших осіб ‒ неповнолітніх дітей або жінок, які не 

були наділені правосуб’єктністю, або в інших випадках, коли об’єктивно існувала 

відповідна потреба.  

Існування довірчих інститутів управління майном у різних країнах стало 

передумовою формування чотирьох основних теорій походження трасту ‒ 

римської, салічної (германської), ісламської та староанглійської. Староанглійська 

теорія є найбільш документально обґрунтованою з огляду на те, що вплив 

римського і германського права, а тим більше ісламу на формування правої 
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системи Англії був мінімальним. Праобразом трасту є інститут usе, який виник в 

Англії у ХІ‒ХІІ століттях з метою обходу цілої низки феодальних повинностей та 

законодавчих обмежень у частині можливості володіння землею. З часом інститут 

usе був змінений і перетворений на більш складний та універсальний інститут 

трасту, покликаний вирішувати ширше коло питань. 

3. Трастом є довірчі правовідносини, що виникають між установником, 

довірчим власником і бенефіціаром внаслідок передачі установником майна у 

власність довірчому власнику для управління ним в інтересах наперед визначених 

осіб (бенефіціарів) та / або для досягнення суспільно корисної мети на засадах 

добросовісності, розумності, чесності та розсудливості. Основними ознаками 

трасту є довірчий характер і специфічні за своєю правовою природою права 

довірчого власника та бенефіціара на майно, передане у довірчу власність. 

4. Єдиним законним власником трастового майна є довірчий власник, 

наділений речовими правами на майно. Бенефіціари не є власниками майна, 

переданого у довірчу власність. Права бенефіціара у трасті є персональними 

правами, оскільки вони більше стосуються прав та обов’язків довірчого власника, 

аніж власне майна, і передбачають можливість контролю за діями довірчого 

власника та подання персонального позову проти нього у разі порушення умов 

трасту. Термін «право власності бенефіціара за правом справедливості» є умовним 

і означає наявність специфічних за своєю правовою природою прав бенефіціара 

стосовно довірчого власника.  

5. Поняття «розщеплення» права власності на майно у трасті є умовним і 

було штучно створене юристами країн континентального права при спробі 

пояснити специфіку трасту. У трасті існує лише єдиний власник майна (довірчий 

власник), хоча відбувається розподіл прав (або повноважень) на майно. Саме ж 

право власності лишається неподільним.  

6. Ратифікація Гаазької Конвенції про право, що застосовується до трастів 

та їх визнання (1985): 1) створить юридичні підстави для визнання та 

використання цілої низки трастів і трастоподібних конструкцій, що існують у 
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різних країнах, без уведення їх у власне національне право; 2) забезпечить 

передбачуваність результатів розгляду українськими судами спорів, що виникають 

із відносин довірчої власності; 3) забезпечить додаткові умови для захисту прав 

громадян України, які є суб’єктами трасту.  

7. Ратифікація Конвенції Лугано про юрисдикцію та визнання і виконання 

судових рішень у цивільних і торговельних справах (2007) Україною значною 

мірою спростить процес визначення підсудності та виконання судових рішень у 

цивільних і торговельних справах, зокрема і тих, що виникають з відносин трасту. 

8. Прямо виражений траст вважається створеним: а) якщо сторонами 

вчинені усі дії, необхідні для передачі конкретного виду майна; б) якщо 

установник вчинив усі дії, які залежали від нього особисто, хоча передача і не 

була юридично завершена через невчинення третіми особами дій, які вони повинні 

були вчинити; в) якщо установник не вчинив усі дії, необхідні для передачі 

конкретного виду майна через недобросовісні дії іншої сторони. Питання, чи був 

траст створений за певних обставин, вирішується у кожному конкретному 

випадку, відповідно до правила трьох визначеностей: а) визначеності наміру (чи 

бажав установник створити саме траст); б) визначеності предмета (переліку майна, 

що передається у траст); в) визначеності об’єкта (переліку бенефіціарів або цілі, з 

якою створюється траст). Наявність кожної «визначеності» перевіряється по черзі. 

Виявлення певної невизначеності не призводить автоматично до недійсності 

трасту, а може призвести до виникнення логічно виведеного трасту. 

9. Обов’язки довірчого власника класифікують: 1) залежно від рівня довіри 

установника до довірчого власника на: фідуціарні (серед яких найважливішим є 

обов’язок бути вірним, тобто діяти добросовісно, не отримувати вигоду від трасту 

та не ставити себе у становище, коли обов’язок та інтерес можуть мати конфлікт) і 

нефідуціарні (усі інші обов’язки); 2) залежно від змісту обов’язку на: позитивні 

(обов’язки вчиняти певні активні дії стосовно трастового майна) та негативні 

(обов’язок утриматися від вчинення певних дій); 3) залежно від характеру 

обов’язків на: ті, у разі виконання яких довірчі власники виконують розподільчу 
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роль (здійснюють розподіл прибутку серед бенефіціарів), і ті, під час виконання 

яких довірчі власники виконують адміністративну роль (охороняють та / або 

примножують трастове майно).  

10. Зміна трасту (зміна умов трасту або припинення трасту) можлива у 

випадках, прямо передбачених у документі про створення трасту або чинному 

законодавстві. Правом вимагати зміни умов чи припинення трасту наділені 

дієздатні вигодонабувачі, які мають абсолютний інтерес у майні та досягли 

одностайної згоди. Зміна трасту за бажанням установника, довірчого власника чи 

за рішенням суду допускається лише в обмеженому переліку випадків, якщо це 

відповідає намірам установника, здійснюється в інтересах бенефіціарів, не 

порушує умов трасту та незахищених категорій осіб. 

11. Трасти та трастоподібні конструкції найчастіше класифікуються залежно 

від: 1) характеру волевиявлення довірителя: на прямо виражені та передбачувані 

трасти, які, у свою чергу, поділяються на конструктивні та результативні трасти; 

2) підстав виникнення, зміни та припинення трасту: на трасти, що виникають із 

правомірних дій, і трасти, що виникають із неправомірних дій; 3) форми 

правочину про створення трасту: на усні та письмові трасти; 4) можливості 

внесення змін та припинення трасту: на відкличні та безвідкличні; 5) цілі 

створення трасту: на приватні та публічні (цільові), які, у свою чергу, поділяються 

на благодійні та неблагодійні; 6) моменту, з якого починає діяти траст, — за життя 

довірителя чи після його смерті: на прижиттєві та спадкові трасти; 7) дій, які має 

виконувати довірчий власник стосовно переданого майна: на прості та спеціальні 

трасти; 8) юрисдикції: на локальні (національні) та багатоюрисдикційні трасти, 

серед яких виділяють міжнародні та офшорні трасти.  

12. Компаративне зіівставлення різновидів трастів і трастоподібних 

конструкцій має відбуватися з огляду на їх функціональне призначення і мету, 

якої намагається досягти установник при передачі майна довірчому власнику, хоча 

у праві окремих країн існують настільки своєрідні різновиди довірчої власності та 
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трастоподібних конструкцій, що їх досить складно систематизувати та віднести до 

певного виду трастів.  

13. Багатоюрисдикційні трасти (міжнародні трасти у широкому значенні) — 

це трасти, у яких наявний іноземний елемент (учасники трасту є резидентами 

різних країн; майно, передане у траст, знаходиться за кордоном; юридичні факти, 

що є підставою для виникнення, зміни чи припинення трастових відносин, мали 

місце за кордоном, або для регулювання національного трасту було обране 

іноземне право). Міжнародний траст (у вузькому значенні) — це траст, створений 

відповідно до законодавства конкретної країни, у якому, як мінімум, один 

довірчий власник є резидентом цієї країни, тоді як установник та бенефіціар є 

резидентами іншої країни. Офшорний траст — це міжнародний траст, створений в 

юрисдикції, яка не відповідає міжнародним стандартам у сфері податкової 

політики та відкритості інформації в частині ведення бізнесу, а також офіційно 

включена до «чорного» або «сірого» списку офшорних країн. Як офшорні, так і 

міжнародні трасти є багатоюрисдикційними трастами, оскільки у них наявний 

іноземний елемент і вони пов’язані з кількома правопорядками. Офшорні трасти 

мають усі ознаки міжнародних трастів, проте їх основною відмінністю є те, що 

вони створені в юрисдикціях, віднесених до офшорних, тобто усі офшорні трасти 

є міжнародними, проте не всі міжнародні трасти є офшорними.  

14. Проблеми, пов’язані з вирішенням спорів, що виникають із трастів, є 

різноплановими й різнорівневими: починаючи від відсутності необхідних 

матеріальних і колізійних норм у праві країни суду і закінчуючи абсолютно різним 

підходом юристів країн загального та цивільного права до розуміння, сприйняття 

й використання різних юридичних понять і механізмів. Найбільшою проблемою 

як для суду, так і для сторін спору, пов’язаного із трастами, є непередбачуваність 

правових наслідків розгляду справи і залежність від суб’єктивності конкретного 

судді. 

15. У країнах, яким невідомий поділ права на загальне право та право 

справедливості, траст кваліфікували як речове право на майно, договір, юридичну 
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особу sui generis, як аналог концепції patrimony та як специфічні повноваження 

тощо. Наразі у доктрині та судовій практиці країн, що належать до різних 

правових систем, не існує єдиного способу кваліфікації трасту. Прийнятність 

обраного судом способу кваліфікації може оцінюватися лише крізь призму рівня 

досягнення намірів установника.  

16. Траст не суперечить публічному порядку країн, у яких не існує поділу 

права на загальне право та право справедливості, а також не заперечує концепції 

неподільності права власності на майно. Траст також може природно співіснувати 

з іншими інститутами, що є у національному праві різних країн, зокрема, з 

правами на чуже майно, а також з різноманітними трастоподібними 

конструкціями.  

17. У праві України існують дві різні за своєю правовою природою 

трастоподібні конструкції, які не лише не виключають одна одну, а, навпаки, 

створюють умови для більш ефективного та різнопланового управління майном. У 

відносинах управління майном управитель щодо установника та вигодонабувача 

має права та обов’язки зобов’язального характеру, а стосовно усіх третіх осіб – 

речового характеру. У відносинах довірчої власності довірчий власник є єдиним 

носієм речових прав на передане майно.  

18. Ідея трасту не суперечить публічному порядку України, зокрема,  

концепції абсолютності та неподільності права власності, оскільки у трасті 

відсутнє «розщеплення» права власності на майно, а існує лише розподіл 

повноважень на майно між довірчим власником та бенефіціаром, а праву України 

відомі ситуації, коли повноваження на майно розподіляються між кількома 

особами.  

19. У праві України існує достатня кількість правових інструментів, які, 

разом чи окремо, дозволяють досягати більшості цілей, яких може досягти траст. 

У тих випадках, коли це неможливо, достатньо вносити окремі зміни до чинного 

законодавства шляхом розширення сфери дії існуючих правових інститутів, 
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передусім управління майном та довірчої власності, без інкорпорації самого 

трасту у право України. 

20. Фідуціарний заклад, або забезпечувальна довірча власність, – це 

неакцесорний та непосесорний речовий спосіб забезпечення зобов’язання, що 

передбачає передачу боржником за основним зобов’язанням або третьою особою 

(майновим поручителем) належного їм майна у власність або у довірчу власність 

кредитору за основним зобов’язанням з метою одночасного стимулювання 

виконання зобов’язання та захисту майнових інтересів кредитора. Наразі можна 

використовувати фідуціарний заклад як непоіменований  вид забезпечення 

зобов’язання, не заборонений законом, проте на практиці це може призвести до 

неможливості належного захисту порушених прав сторін у суді, враховуючи 

відсутність належного та достатнього правового регулювання такого роду 

відносин. За таких обставин фідуціарний заклад (або краще – забезпечувальна 

довірча власність) має бути офіційно уведений у право України. При цьому 

доцільно передбачити, що майно позичальника переходить не у власність 

позикодавця, а у довірчу власність. 

21. Управління цінними паперами — це ризикова підприємницька 

діяльність, що здійснюється на засадах особливої довіри та професійній оплатній 

основі виключним колом суб’єктів і передбачає управління цінними паперами, 

іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для 

інвестування в цінні папери й інші фінансові інструменти, на користь 

вигодонабувача. Договір управління цінними паперами – це алеаторний 

спекулятивний договір, що укладається між установником та торговцем цінними 

паперами, відповідно до якого цінні папери,  інші фінансові інструменти та 

грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери й інші фінансові 

інструменти, передаються в управління або довірчу власність управителю з метою 

управління ними на користь вигодонабувача. 

22. Управління активами, що здійснюється Національним агентством 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 



 

550 

 

корупційних та інших злочинів, – це професійна строкова діяльність із володіння, 

користування та/або розпорядження активами, арештованими у кримінальному 

провадженні, яка здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді або 

суду з метою збереження або збільшення їх економічної вартості та подальшої 

реалізації на користь держави або повернення власникові. Відносини управління, 

суб’єктом яких є Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, існують у 

двох різних формах, виникають почергово та з різних підстав – на підставі ухвали 

суду та на підставі відповідного договору управління. Ці правовідносини хоча і 

мають спільні риси, проте різняться своєю правовою природою (перші є публічно-

правовими, другі – приватноправовими з елементами публічно-правових), 

підставами виникнення та припинення, колом суб’єктів, а також титулом та 

змістом повноважень щодо переданого майна. В обох видах відносин Національне 

агентство виступає як квазівласник арештованого майна. 
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злочинів від 22.03.2018 р. № Б-35-18. 
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