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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Інтенсифікація суспільних відносин у сучасних умовах 
зумовлює конфронтацію інтересів різних учасників цивільного обороту. Одним з 
наслідків цього є виникнення зобов’язань із набуття або збереження майна без 
достатньої правової підстави. На цей час немає статистики, яка б свідчила про 
причини виникнення таких зобов’язань: умисел чи необережність, необачність чи 
недобросовісність. Водночас ще з часів Стародавнього Риму кондикційні 
зобов’язання були і залишаються на практиці досить поширеним явищем. До того ж 
вітчизняна судова практика останніх років рясніє прикладами, де учасники 
цивільного обороту безпідставно використовують майно без відповідного правового 
титулу і при цьому не сплачують жодних витрат, пов’язаних із його утриманням. 
Особливо гострою є ситуація з користуванням земельними ділянками комунальної 
власності, щодо яких фізичним та юридичним особам надано дозвіл на розробку 
проектів землеустрою з метою приватизації або ж прийнято рішення сесій 
відповідних рад про передачу земельних ділянок у власність. При цьому такі особи 
не завершили процес приватизації, ухиляючись від оформлення прав на землю, з 
метою «оптимізації» витрат на утримання земельної ділянки. 

Справді, кількість подібних спорів на сьогодні обраховується десятками тисяч. 
І якщо судова практика 2016–2017 років формувалась досить неоднорідно, коли 
частина позовів обґрунтовувалися статтею 1166 ЦК України як позови про 
відшкодування шкоди, а інша частина – статтею 1212 ЦК України, то рішення 
Верховного Суду, постановлені протягом 2018–2019 років, відображають усталену 
судову практику і ґрунтуються на єдиних підходах до вирішення таких спорів на 
підставі ст. 1212 ЦК України. 

Ще однією несподіванкою стало ускладнення цієї категорії спорів 
спеціальним суб’єктом – прокуратурою, яка звертається за захистом прав до суду в 
інтересах територіальних громад. Саме за її поданням ініційовано більшість судових 
справ, пов’язаних із безпідставним збагаченням. Зрештою, у жовтні 2019 року 
Верховний Суд розглянув зразкову справу щодо того, чи має повноваження 
прокурор звертатись в інтересах територіальної громади (навіть не держави) до суду 
за захистом її прав у порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», у той час 
коли сам орган місцевого самоврядування (у тому числі його посадові особи), за 
наявності юридичного відділу, за захистом своїх порушених прав не звертався. 
Наведеним прикладом автор проілюструвала не лише значущість спорів, пов’язаних 
із кондикційними зобов’язаннями в сучасних умовах, а й особливості їх розгляду та 
вирішення. Не менш поширеними є й позови про повернення безпідставно 
сплачених коштів за недійсними правочинами. 

Таким чином, на сьогодні дослідження зобов’язань з безпідставного 
збагачення є вкрай актуальним. Зважаючи на наявні доктринальні напрацювання, 
їхній зміст та основні питання, які отримали в них своє висвітлення, поки 
недослідженими залишаються питання підстав та умов виникнення зобов’язань із 
безпідставного набуття (збереження) майна, моменту виникнення таких зобов’язань, 
обсягу відшкодування за ними, а також проблеми відшкодування за окремими 
видами кондикційних зобов’язань. 
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Окремі аспекти названих проблем тією чи іншою мірою фрагментарно 
досліджувались у працях І.Е. Берестової, В.В. Билкова, С.С. Бичкової, Т.В. Боднар, 
Д.В. Бобрової, В.С. Гербутова, І.М. Гончарова, М.А. Граната, С.Д. Гринько, 
А.Б. Гриняка, М.І. Гурвіча, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, В.С. Єма, С.А. Загороднього, 
І.Р. Калаура, Б.П. Карнауха, Т.С. Ківалової, А.В. Климович, О.О. Кота, 
Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика, А.Л. Маковського, В.І. Нагнибіди, 
О.Л. Невзгодіної, К.Г. Некіт, Д.В. Новака, О.О. Отраднової, М.О. Руденченко, 
О.Є. Самбір, Р.О. Стефанчука, К.А. Флейшиц, Є.О. Харитонова, В.В. Цюри, 
С.І. Шимон, В.С. Щербини та інших вчених. 

Проте комплексного наукового дослідження основоположних характеристик та 
особливостей застосування механізму компенсації у зв’язку з безпідставним набуттям 
або збереженням майна без відповідної правової підстави досі немає. Тому 
осмислення сутності відносин безпідставного збагачення, формулювання пропозицій 
щодо удосконалення відповідних норм у чинному цивільному законодавстві України 
дасть змогу не лише привести вітчизняне законодавство у відповідність до сучасних 
європейських стандартів, а й запропонувати дієві механізми захисту майнових прав 
учасників цивільного обороту та забезпечити гарантії їх реалізації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконано відповідно до таких державних бюджетних науково-дослідних 
тем: «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» 
(№ 11 БФ 042-01, номер державної реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на 
юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р.; «Теорія та практика адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01, номер державної 
реєстрації 0116U002637), що діяла з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2018 р.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексний аналіз 
теоретичних і практичних проблем захисту майнових прав та інтересів учасників 
цивільного обороту в разі набуття та збереження їхнього майна без відповідної 
правової підстави та визначення основних напрямів удосконалення правового 
регулювання таких зобов’язань в Україні. 

Для досягнення поставленої мети в дослідженні окреслено такі ключові 
завдання: 

 висвітлити стан наукового дослідження інституту зобов’язань у зв’язку з 
набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави; 

 визначити основні етапи еволюції правового регулювання інституту 
зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової 
підстави на землях України; 

 дослідити особливості правового регулювання інституту зобов’язань у 
зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави в праві 
європейських країн; 

 визначити поняття та види зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням 
майна без достатньої правової підстави; 

 встановити склад суб’єктів та об’єктів зобов’язань у зв’язку з набуттям, 
збереженням майна без достатньої правової підстави; 
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 окреслити зміст зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без 
достатньої правової підстави; 

 дослідити умови та підстави зобов’язань у зв’язку з набуттям, 
збереженням майна без достатньої правової підстави; 

 визначити обсяг відшкодування за зобов’язаннями у зв’язку з набуттям, 
збереженням майна без достатньої правової підстави. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що складаються у зв’язку із 
зобов’язаннями з безпідставного набуття або збереження майна в цивільному праві 
України.  

Предметом дослідження є акти, що врегульовують зобов’язання з 
безпідставного набуття (збереження) майна в цивільному праві України, положення 
вітчизняного законодавства, правозастосовна практика, вітчизняна та зарубіжна 
доктрини. 

Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні використано 
інструментарій спеціально-юридичних, загальнонаукових і філософських методів. Із 
філософських методів у дослідженні застосовано діалектичний і метафізичний методи.  

Серед загальнонаукових методів використано історичний метод (зокрема, у 
підрозділах 1.1, 1.2), метод аналізу та синтезу (підрозділи 2.1-2.3, 3.1, 3.2), метод 
класифікації та порівняння (підрозділи 2.1-2.3), метод системного структурування 
(підрозділи 3.1, 3.2), метод тлумачення законодавства (підрозділи 3.1, 3.2) та 
сукупність інших методів. 

Крім цього, з метою визначення ключових характеристик, ознак і змісту 
поняття кондикції, а також підстав виникнення та припинення зобов’язань із 
безпідставного збагачення в роботі наскрізно застосовано формально-логічний 
метод (підрозділи 2.1-2.3 розділу 2). Догматичний метод знайшов застосування під 
час всебічного й об’єктивного вивчення наявних доктринальних підходів до 
розуміння кондикційних зобов’язань та їхніх елементів, змісту поняття «обсяг 
відшкодування у кондикційному зобов’язанні», а також під час формулювання 
власних дефініцій та виокремлення іманентних рис досліджуваних понять. 

Також у процесі формулювання пропозицій щодо вдосконалення чинного 
законодавства використано методи законодавчої техніки та функціонального 
аналізу. Кожен із методів було обрано для виконання завдань дослідження та 
досягнення поставленої мети.  

Емпірична основа дослідження. Емпіричною основою дослідження стали  
вітчизняне законодавство та міжнародні договори України, підзаконні нормативно-
правові акти, інструкції та акти міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, новітня судова практика Верховного Суду (Касаційних 
цивільного і господарського судів у складі Верховного Суду), а також правові 
позиції Верховного Суду України. Важливу роль відіграли нормативно-правові акти 
зарубіжних країн з питань регулювання кондикційних зобов’язань у цивільному 
праві, рішення Європейського суду з прав людини, а також окремі думки суддів, 
експертні висновки, матеріали та позиції з відповідних справ. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження. Наукова новизна, що 
виноситься на захист, становить особистий внесок автора в розробку проблематики. 
Серед положень, що виносяться на захист, є такі: 
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вперше:  
1) обґрунтовано висновок про те, що кондикційні зобов’язання є наслідком 

порушення суб’єктивного права особи на мирне володіння своїм майном, яке 
охороняється ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, оскільки збагачення одного учасника цивільного обороту за 
рахунок іншого без відповідної правової підстави, яка б ґрунтувалася на юридичній 
рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності, є грубим порушенням права 
особи на мирне володіння своїм майном та основних засад цивільного законодавства; 

2) визначено практичне значення моментів виникнення та припинення 
зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, які 
визначають темпоральний перебіг кондикційних зобов’язань і на підставі яких у 
правозастосовній практиці встановлюють: а) момент і факт виникнення в особи, 
майнові права якої порушено, права на захист; б) підстави та розмір збитків, завданих 
безпідставним набуттям чи збереженням майна, або розмір відшкодування доходів, 
отриманих від безпідставно набутого майна; в) припинення права на захист; 

3) обґрунтовано, що моментом виникнення кондикційних зобов’язань є 
певна дата, з якою можна пов’язувати початок безпідставного володіння та/або 
користування чужим майном; 

4) сформульовано поняття «обсяг відшкодування за кондикційними 
зобов’язаннями», до складу якого входять: а) безпідставно набуте майно; б) втрати, 
яких особа зазнала у зв’язку з порушенням її прав на майно; в) витрати, які особа 
зробила або має зробити для відновлення її майнових прав; г) доходи, які набувач 
одержав або міг одержати від безпідставно набутого майна; ґ) три проценти річних 
від суми безпідставно набутих коштів; д) компенсація індексу інфляції за весь час 
безпідставного збагачення (у разі користування безпідставно набутими коштами). 
Компенсація моральної шкоди не охоплюється поняттям «обсяг відшкодування за 
кондикційними зобов’язаннями» і є самостійним способом захисту; 

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

кондикційних зобов’язань на практиці породжує чимало труднощів, передусім через 
відсутність достатніх і допустимих доказів її розрахунку. Підхід «звичайних доходів», 
який часто застосовують суди, придатний для відшкодування у тих випадках, коли 
можна визначити періодичні платежі (наприклад, у разі користування земельними 
ділянками без укладеного договору оренди). Однак у багатьох випадках він не може 
бути застосований через те, що складно обґрунтувати доказами розмір доходу, який 
особа могла б отримати, якби витребовуване майно не вибуло з її володіння; 

6) теоретичну характеристику оціночної категорії «достатність» під час 
визначення зобов’язань із безпідставного збагачення, яка значною мірою породжує 
відмінні бачення її змістовного наповнення. У цьому аспекті обґрунтовано, що більш 
вдалим є використання категорії «відсутність підстави» або «безпідставність» отриманого 
майна, що не викликатиме необхідності визначати міру «достатності» підстави; 

7) наукові висновки щодо підстав виникнення кондикційних зобов’язань; 
зокрема, у разі виникнення спорів про стягнення безпідставно набутого або 
збереженого майна, пов’язаних із припиненням договірних зобов’язань, 
визначальною обставиною для виникнення кондикційних зобов’язань є з’ясування 
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підстав права вимоги та моменту його виникнення. З точки зору предмета 
доказування визначальне значення матиме встановлення судом характеру та 
природи спірних правовідносин, які стали підставою для вимоги позивача, а саме - 
на чинному чи припиненому договорі ґрунтується остання, на якому саме договорі 
ґрунтується така вимога, адже між сторонами може існувати кілька різних за 
природою чи предметом договорів, тощо;  

дістали подальшого розвитку:  
8) наукові висновки про те, що підставами виникнення кондикційних 

зобов’язань є дії третіх осіб (набувачів, боржників), спрямовані на набуття 
(збереження) майна за рахунок інших учасників цивільного обороту без відповідних 
на те правових підстав, унаслідок яких у них виникають зобов’язання з 
відшкодування безпідставно набутого майна та доходів, у результаті такого набуття 
(збереження), а також події, унаслідок яких виникають такі зобов’язання. 
Установлено, що найбільш поширеними юридичними фактами на практиці є: 
а) припинення договірних відносин (договорів оренди землі, нерухомого майна); 
б) визнання правочину недійсним, унаслідок чого правова підстава збереження 
майна відпала; в)  помилковий переказ коштів набувачеві; г) безпідставне володіння 
(користування) майном особи тощо; 

9) положення доктрини про те, що для виникнення зобов’язання з 
безпідставного збагачення необхідна наявність таких умов: а) збільшення обсягу 
майна в однієї особи (вона набуває нові цінності, збільшує кількість і вартість 
належного їй майна або зберігає майно, яке неминуче мало б вибути з її володіння); 
б) втрата майна іншою особою, тобто збільшення або збереження майна в однієї 
особи є наслідком втрати або недоотримання цього майна іншою особою; 
в) причинний зв’язок між збільшенням майна в однієї особи і відповідною втратою 
майна іншою особою; г) відсутність правової підстави для збільшення майна в 
однієї особи за рахунок іншої; 

10) підхід, за яким посилання на факт непоінформованості боржника про те, 
що він володів чужим майном без достатньої правової підстави, потрібно розглядати як 
такий, що має бути доведений у судовому порядку. Боржник у такому разі повинен 
довести момент, з якого він дізнався про безпідставність володіння (користування) 
майном третіх осіб, відповідними допустимими та належними засобами доказування, і 
обов’язок такого доказування повинен бути покладений саме на нього.  

Пропозиції змін до законодавства. За результатами проведеного 
дослідження сформульовано такі пропозиції щодо вдосконалення чинного 
цивільного законодавства: 

1. Змінити назву глави 83 ЦК України з «Набуття, збереження майна без 
достатньої правової підстави» на «Безпідставне набуття, збереження майна», а 
також унести відповідні зміни до тексту глави та Кодексу в цілому. 

2. Частину 1 ст. 1214 ЦК України доповнити положенням такого змісту: 
«Особа, яка набула майно або зберегла його в себе без достатньої правової 
підстави, зобов'язана довести момент, з якого вона дізналася або могла дізнатися 
про володіння цим майном без достатньої правової підстави». 

Теоретичне значення одержаних результатів. Результати дослідження може 
бути використано для викладання курсу цивільного права, а також спецкурсів, 
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пов’язаних із недоговірними зобов’язаннями. Робота може стати основою для 
подальших наукових досліджень окремих видів відшкодування безпідставно 
набутого (збереженого) майна та способів захисту в межах окремих додаткових 
видів, передбачених ч. 3 ст. 1212 ЦК України.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження, 
сформульовані висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути використані:  

− у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших 
загальнотеоретичних наукових досліджень механізму відшкодування шкоди, 
завданої безпідставним збагаченням, і його цивільно-правового регулювання;  

− у нормотворчому процесі – сформульовані в дисертації пропозиції щодо 
вдосконалення чинного цивільного законодавства можуть стати основою для 
внесення змін до ЦК України та інших законодавчих актів; 

− у правозастосовній діяльності – положення дисертаційного дослідження 
сприятимуть забезпеченню єдності розуміння та правильного застосування норм, що 
регулюють цивільно-правові аспекти настання та звільнення від цивільно-правової 
відповідальності у зв’язку з безпідставним збагаченням, а також формуванню 
усталених підходів у судовій практиці; 

− у навчальному процесі – під час підготовки відповідних розділів підручників і 
навчальних посібників з цивільного права та викладання цих дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 
як і всі опубліковані автором наукові праці, що відображають результати 
проведеного дослідження. 

Сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції було одержано 
автором унаслідок самостійного аналізу та безпосереднього використання в роботі 
вітчизняних і зарубіжних наукових, нормативно-правових джерел та матеріалів 
судової практики. 

Апробація результатів дослідження. Апробація результатів дослідження 
здійснювалася на засіданнях кафедри цивільного права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, а також на наукових і науково-практичних 
конференціях: Міжнародній науковій конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні 
читання» (Хмельницький, 21–22 жовтня 2016 року), Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: 
теоретичні та практичні аспекти» (Київ, 8 грудня 2016 року), Міжнародній науковій 
конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (Хмельницький, 25 жовтня 
2019 року), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні погляди на 
актуальні питання правових наук» (Запоріжжя, 22–23 листопада 2019 року). 

Публікації. Основні висновки, пропозиції та рекомендації, викладені в 
дисертаційному дослідженні, висвітлено в 9 публікаціях, з яких 2 наукові статті, 
опубліковані у фахових наукових журналах України, 3 – у наукових журналах інших 
держав, 4 тез доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається з анотації, вступу, трьох 
розділів, які поділяються на вісім підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 192 сторінки, обсяг 
основного тексту дисертації – 158 сторінок. Список використаних джерел містить 
183 найменування на 18 сторінках. Додатки викладено на 2 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, зв’язок 

роботи з науковими програмами, темами, планами, визначено його мету, завдання, 
об’єкт і предмет дослідження, розкрито методологічні засади роботи, 
сформульовано наукову новизну, висвітлено практичне значення одержаних 
результатів, наведено перелік апробацій результатів дослідження, відомості про 
публікації з теми, структуру та обсяг роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади дослідження зобов’язань у зв’язку з 
набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави» складається з 
трьох підрозділів, у яких досліджено еволюцію доктринальних вчень, нормативне 
визначення та теоретико-правове розуміння поняття зобов’язань у зв’язку з 
набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави, механізм правового 
регулювання зобов’язань із безпідставного збагачення в праві європейських країн. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукового дослідження інституту зобов’язань у 
зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави» 
визначаються теоретичні погляди щодо правової природи, ролі та місця інституту 
зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової 
підстави в працях учених різних періодів. 

Установлено, що правова категорія безпідставного збагачення, а також 
загалом проблематика інституту зобов’язань з набуття, збереження майна без 
достатньої правової підстави завжди була предметом досліджень української 
наукової спільноти. Низка дисертаційних досліджень, численні публікації та 
матеріали різного характеру дають змогу стверджувати про формування новітньої 
наукової традиції дослідження кондикційних зобов’язань, їхнього значення та місця 
в сучасній українській цивілістиці. 

З метою виділення предмета дослідження та складових елементів проблеми, 
які не досліджено в науці цивільного права, у роботі висвітлено головні етапи 
становлення та розвитку вчення про зобов’язання з безпідставного збагачення у 
юридичній науці незалежної України, зокрема спеціальні праці І.Е. Берестової, 
Г.В. Пучкової, І.М. Гончарової, О.І. Чепис, О.Є. Самбір, Б.П. Карнауха, К.Г. Некіт, 
А.В. Рогатюк та інших авторів. 

За результатами вивчення праць зазначених авторів установлено, що 
зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової 
підстави, яке в науці цивільного права називають також кондикційним 
зобов’язанням, – це таке правовідношення, в якому одна сторона (набувач), яка 
набула майно або зберегла його в себе за рахунок іншої сторони (потерпілого) без 
достатньої правової підстави (безпідставно) або на підставі, яка згодом відпала 
(безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути потерпілому це майно. У 
вітчизняних працях увага приділяється генезі та місцю цього інституту як з огляду 
на процеси багатоетапної рецепції положень римського приватного права у 
вітчизняному цивільному законодавстві (І.Е. Берестова), так і крізь призму 
кодифікаційної роботи, що здійснювалась на території спочатку Російської імперії, а 
потім – Радянського Союзу (Г.В. Пучкова). Важливим здобутком попередніх 
досліджень є здійснення порівняльно-правового аналізу сутності та механізмів 
застосування кондикційного позову в зазначених правовідносинах, розгляд різних 
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моделей законодавчого регулювання зобов’язань з безпідставного збагачення в 
європейських країнах (І.М. Гончарова). Важливі висновки у вказаних роботах 
стосувались також видів кондикційних зобов’язань, підстав та умов їх виникнення  
та припинення, умов покладення відповідальності на заподіювача шкоди тощо. 

Разом з цим, з урахуванням сучасної правозастосовної практики, правових 
позицій Верховного Суду автор вважає за потрібне більш поглиблено вивчити 
елементи зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової 
підстави, обсяг відшкодування, що може надаватись потерпілій особі. Також 
визначено необхідність удосконалення вчення щодо підстав та умов виникнення 
кондикційних зобов’язань, а також моменту їх виникнення. Невирішеними 
залишились низка спеціальних проблем інституту зобов’язань з безпідставного 
збагачення, які потребують розгляду в межах нового дисертаційного дослідження (з 
урахуванням сучасної судової практики та євроінтеграційних реалій), наприклад, 
особливості відшкодування моральної шкоди, структури обсягу відшкодування за 
кондикційними зобов'язаннями, відповідальності без вини тощо. 

У підрозділі 1.2 «Еволюція правового регулювання інституту зобов’язань у 
зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави» 
розкрито етапи становлення нормативного регулювання зобов’язань у зв’язку з 
набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. Установлено, що 
витоки зазначеного інституту беруть початок у традиції римського права. Попри це, 
на українських землях про формування правового регулювання вказаних 
зобов’язань можна говорити лише в контексті еволюції законодавчої регламентації 
цивільно-правових відносин у XIX–XX століттях, коли вже відбулося становлення 
сучасних європейських систем цивільного права, пов’язуване з підготовкою 
кодифікацій цивільного законодавства у Франції, Німеччині, Швейцарії та інших 
державах з аналогічними правовими системами. Зокрема, у висновках Сенату 
зобов’язання із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 
розглядалися як наслідки, що випливають з дій, побудованих за системою 
генерального делікту. Сенат встановив, що безоплатний перехід цінностей з рук у 
руки не передбачався. На відміну від норм ЦК України, ст. 2596 проекту Цивільного 
уложення 1905 року передбачала можливість неповернення безпідставно набутого, 
за умови, якщо особа доведе: 1) що особа, яка вимагає повернення, знала під час 
виконання про неіснування чи недійсність зобов’язання або повинна була надати 
майно у зв’язку з моральним обов’язком чи вимогами пристойності, або; 
2) зобов’язання після виконання стало дійсним. У першій українській кодифікації 
цивільного законодавства за радянської доби – Цивільному кодексі УРСР 1922 року 

інституту набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 
присвячувався окремий розділ, де було закріплено загальний обов’язок особи, яка 
збагатилася коштом іншої особи без достатньої встановленої законом або договором 
підстави, повернути безпідставно одержане. При цьому не передбачалися такі 
спеціальні умови для звільнення від цього обов’язку, як-то обізнаність особи, 
моральний обов’язок або вимоги пристойності, дійсність зобов’язання після його 
виконання тощо.  

ЦК УРСР 1963 року вже було доповнено важливим положенням стосовно 
необхідності повернення безпідставно придбаного майна в натурі, а в разі 
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неможливості – відшкодування його вартості, що визначається на момент придбання 
(а отже, було закріплено два способи виконання обов’язку набувача щодо 
повернення безпідставного збагачення). Також було розширено правила щодо 
повернення або відшкодування всіх доходів і права набувача на відшкодування 
зроблених ним необхідних витрат на майно з того часу, з якого він зобов’язаний 
повернути доходи. 

Загалом своєю сучасною юридичною конструкцією та механізмам правового 
регулювання інститут зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої 
правової підстави завдячує здобуткам радянських кодифікацій цивільного 
законодавства та тогочасній цивілістичній думці. 

У підрозділі 1.3 «Інститут зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням 
майна без достатньої правової підстави у праві європейських країн» установлено 
наявність різних підходів до нормативного закріплення зобов’язань з безпідставного 
збагачення в праві країн Європи: романської (Франція, Нідерланди), германської 
(Німеччина, Австрія, Швейцарія) та англо-американської (Англія, Шотландія, США) 
моделей. У «французькому» підході втілено здобутки римської юриспруденції в 
частині умовного віднесення зобов’язань з набуття, збереження майна без 
достатньої правової підстави до таких, що виникають «ніби з договорів», а отже 
носять квазідоговірний характер. Саме тому французьке право не визначає 
безпідставне збагачення як підставу виникнення зобов’язань, але безпосередньо 
регулює negotiorum gestor та неналежний платіж під загальною категорією 
квазідоговорів, таким чином закріплюючи не загальний принцип повернення 
безпідставно отриманого, а лише його спеціальні та конкретні прояви. Особливим є 
й підхід до закріплення обов’язку набувача повернути річ у натурі або відшкодувати 
її вартість. Французьким цивільним кодексом передбачено, якщо річ втрачено або її 
стан погіршено з вини набувача, то слід повернути вартість речі. 

Германська модель генерального кондикційного позову не є монолітною, 
охоплюючи доволі розгалужену типологію кондикцій, розроблену за результатами 
тривалої роботи німецьких дослідників, з урахуванням потреб судової практики для 
максимально гнучкого регулювання реальних суспільних відносин з безпідставного 
збагачення. Зміст «кондикцій з виконання» можливо звести до формули, коли одна 
особа внаслідок активних дій безпосередньо збагачується за рахунок іншої. При 
цьому обов’язково має бути наявним причинно-наслідковий зв’язок між виконанням 
і збагаченням. До «кондикцій не з виконання» німецьке законодавство та доктрина 
відносять решту випадків безпідставного збагачення однієї особи за рахунок іншої, 
де вказаний причинно-наслідковий зв’язок може бути опосередкованим або взагалі 
його може не бути. Близьким до німецького підходу правового регулювання 
зобов’язань з безпідставного збагачення є швейцарський, втілений у Законі 
Швейцарії про зобов’язальне право 1881 року. 

Англо-американська модель розглядає кондикційні зобов’язання більше з 
позиції шкоди. При цьому в англо-американській правовій системі існує також 
поняття номінальної шкоди, яке суд використовує у випадках, коли позивач не 
зазнав реальних збитків, але його права порушені та потребують захисту. Суд 
присуджує стягнення умовної (номінальної) суми, яка підтверджує право 
потерпілого (кредитора). 



10 

Поруч з основоположними моделями конструювання інституту зобов’язань з 
безпідставного збагачення в праві європейських країн, виявлено ознаки їхньої 
конвергенції у сучасних кодифікаціях цивільного права, зокрема на прикладах 
Нідерландів і Швейцарії, хоча й зі збереженням ключових рис, притаманних кожній 
з моделей. Українська модель при цьому ввібрала основні риси цього інституту, 
притаманні німецькій моделі та праву Нідерландів. 

До розділу 2 «Поняття та елементи зобов’язань у зв’язку з набуттям, 
збереженням майна без достатньої правової підстави» входить три підрозділи, у 
яких розкриваються поняття та види зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням 
майна без достатньої правової підстави, їх суб’єктний та об’єктний склади, а також 
зміст таких зобов’язань. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та види зобов’язань у зв’язку з набуттям, 
збереженням майна без достатньої правової підстави» охарактеризовано сутність 
зазначених зобов’язань. 

Вихідною позицією в межах цього підрозділу дисертаційного дослідження є 
теза про те, що захисні цивільно-правові механізми покликані забезпечувати 
нормальний обіг матеріальних цінностей. У цьому контексті зобов’язання з набуття, 
збереження майна без достатньої правової підстави займають важливе місце, 
оскільки визначають наслідки у зв’язку з порушенням права особи на мирне 
володіння майном, яке без відповідної правової підстави вибуває із законного 
володіння такої особи. Водночас інша особа, яка безпідставно набула або зберегла 
таке майно в себе, безпідставно збагатиться. 

Установлено, що зобов’язання об’єднуються (поряд з деліктними) в групу 
позадоговірних зобов’язань відповідно до такого критерію розмежування, як 
підстава виникнення зобов’язань. Виходячи з охоронної сутності кондикційних 
зобов’язань випливає їх превентивна функція, що має на меті попереджувальне 
значення. А оскільки інститут кондикційних зобов’язань є мірою цивільно-
правового захисту, то він має містити заходи відновлювального характеру. Таким 
чином, відновлювальна функція виражається в усуненні негативних майнових 
наслідків. За результатами дослідження доктринальних учень і правозастосовної 
практики встановлено, що зобов’язання, які виникають у зв’язку з набуттям, 
збереженням майна без достатньої правової підстави, є майновими, 
зобов’язальними, відносними, позадоговірними, односторонньо зобов’язальними, 
охоронно-компенсаційними правовідносинами, які становлять міру захисту 
суб’єктивних цивільних прав. При цьому терміни «набуття» та «збереження» майна, 
якими оперує стаття 1212 ЦК України, у доктрині цивільного права є формами 
категорії вищого порядку, якою є «збагачення». 

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти та об’єкт зобов’язань у зв’язку з набуттям, 
збереженням майна без достатньої правової підстави» досліджено правовий 
статус суб’єктів кондикційних зобов’язань – набувача та потерпілого, а також об’єкт 
таких зобов’язань, що важливо в контексті виявлення підстав для застосування 
заходів захисту в разі порушення прав і законних інтересів учасників цивільного 
обороту. Доведено, що на стороні і набувача, і потерпілого можуть бути фізичні та 
юридичні особи, а також інші суб’єкти цивільного права, тобто ті особи, за рахунок 
яких мало місце безпідставне збагачення. Оскільки для виникнення зобов’язань з 
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безпідставного збагачення достатньо самого факту такого збагачення, 
волевиявлення потерпілого не має важливого практичного значення. Для 
виникнення кондикційних правовідносин не має значення також той факт, чи 
перебувають між собою суб’єкти кондикційного зобов’язання в іншого роду 
цивільно-правових відносинах. Значення має лише те, чи пов’язане саме збагачення 
з договірними відносинами, чи ні. 

В аспекті дослідження об’єктів зобов’язань з безпідставного збагачення у 
наукових колах виділяють три підходи: одні вчені відстоюють позицію, згідно з 
якою безпідставно можуть набуватись як речі, так і майнові права. Інші науковці 
вказують, що необґрунтоване набуття може стосуватися тільки майнових прав. Треті 
дослідники вважають, що набутими можуть бути виключно речі, на які виникло 
право власності, інакше кондикційні зобов’язання породжуватись не можуть. Слід 
все ж таки зауважити, що останню позицію заперечують більшість учених. 

У підрозділі 2.3 «Зміст зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна 
без достатньої правової підстави» встановлено, що за структурою змісту 
зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової 
підстави є простими, оскільки праву потерпілого вимагати повернення 
необґрунтовано отриманого кореспондує обов’язок набувача повернути майно, що є 
необґрунтованим збагаченням. Зазначене твердження повною мірою відповідає 
правилу ч. 1 ст. 1212 ЦК України, де передбачено, що особа, яка набула майно або 
зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової 
підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути потерпілому це майно. 
Суб’єктивне право потерпілого полягає (у найбільш загальному вигляді) в 
юридично забезпеченій можливості вимагати повернення необґрунтованого 
збагачення. Таке право складається з юридичних можливостей потерпілого, його 
правомочностей, визначених нормами права. Як наслідок, потерпілого наділяють 
такими правомочностями: право вимоги, спрямоване зобов’язаному суб’єкту, на 
здійснення останнім активних дій щодо повернення безпідставного збагачення, та 
забезпечувальна правомочність в аспекті захисту щодо можливості використання 
заходів державно-примусового характеру (у цій частині забезпечується можливість 
реалізації права вимоги потерпілого суб’єкта). Суб’єктивний обов’язок – це 
кореспондуюча означеному суб’єктивному праву, юридично забезпечена міра 
належної поведінки набувача, яка полягає в поверненні безпідставного збагачення. 
Структурно до суб’єктивного обов’язку входить необхідність зобов’язаного суб’єкта 
вчинити певні активні дії або ж утриматися від їх вчинення. Щодо кондикційних 
зобов’язань, то обов’язок набувача завжди має ознаки активних дій з його боку (він 
зобов’язаний повернути безпідставне збагачення). Цей обов’язок набувача не 
ставиться в залежність від форми такого збагачення і виникатиме завжди, коли має 
місце безпідставне набуття чи збереження майна однією особою за рахунок іншої.  

Доведено, що безпідставне набуття передбачає такі умови: безпідставне 
збільшення обсягу майна в однієї особи і одночасне зменшення в іншої особи без 
визначених для цього правом або договором підстав. Щодо безпідставного 
збереження мають бути наявні такі критерії: необґрунтоване збереження певного 
обсягу майна однією особою без відповідних правових підстав і незбільшення 
обсягу майна в іншої особи. 
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Розділ 3 «Умови та підстави виникнення зобов’язань у зв'язку з набуттям, 
збереженням майна без достатньої правової підстави» охоплює два підрозділи, у 
межах яких проаналізовано сучасну практику з відшкодування шкоди, завданої 
внаслідок набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, у розрізі їх 
умов і підстав, а також у контексті обсягу відшкодування. 

У підрозділі 3.1 «Умови та підстави зобов’язань у зв’язку з набуттям, 
збереженням майна без достатньої правової підстави» приділено увагу кондикції як 
способу захисту. Установлено, що це матеріально-правова вимога, звернена до 
набувача майна – особи, у результаті дій або бездіяльності якої потерпілий зазнав 
зменшення майна та/або грошових коштів, що належали йому на праві власності. 
Ознаки, характерні для кондикції, свідчать про те, що пред’явлення кондикційної 
вимоги можна визнати належним самостійним способом захисту порушеного права 
власності, якщо: 1) річ є такою, що визначена родовими ознаками, у тому числі 
грошовими коштами; 2) потерпілий вимагає повернення йому речі, визначеної 
родовими ознаками (грошових коштів), від тієї особи (набувача), з якою він не 
пов’язаний договірними правовідносинами щодо цієї речі. При цьому кондикція може 
застосовуватися субсидіарно до реституції та віндикації як спосіб захисту порушеного 
права в тому випадку, коли певна вимога власника (титульного володільця) майна не 
охоплюється нормативним урегулюванням основного способу захисту права, але за 
характерними ознаками, умовами та суб'єктним складом підпадає під визначення 
зобов'язання з набуття або збереження майна без достатньої правової підстави. Під час 
аналізу правозастосовної практики встановлено, що підставами виникнення 
кондикційних зобов’язань є дії третіх осіб (набувачів, боржників), спрямовані на 
набуття (збереження) майна за рахунок інших учасників цивільного обороту без 
достатніх на те правових підстав, унаслідок яких у них виникають зобов’язання з 
відшкодування безпідставно набутого майна та доходів, у результаті такого набуття 
(збереження), а також події, унаслідок яких виникають такі зобов’язання. Прикладами 
таких юридичних фактів на практиці є: а) закінчення договірних відносин (договорів 
оренди землі, нерухомого майна); б) визнання правочину недійсним, унаслідок чого 
правова підстава збереження майна відпала; в)  помилковий переказ коштів набувачеві; 
г) безпідставне користування майном особи тощо. 

У контексті підстав виникнення зобов’язань із набуття, збереження майна без 
достатньої правової підстави важливим є питання, яке поки в літературі висвітлення 
не знайшло, щодо моменту виникнення та припинення таких зобов’язань, адже саме 
з підставою пов’язується темпоральний перебіг кондикційних зобов’язань. Аналіз 
судової практики показує, що саме з цими моментами пов’язується передусім 
виникнення в особи, майнові права якої порушено, права на захист. Щодо моменту 
виникнення кондикційних зобов’язань і відповідно моменту виникнення права на 
захист, автор зауважує, що такі зобов’язання виникають у зв’язку з фактом набуття 
(збереження) чужого майна без достатньої на те правової підстави. Разом з тим у 
фактичному складі виникнення кондикційних зобов’язань можна виділити два 
юридичні факти, які мають значення та правові наслідки: 1) факт набуття чужого 
майна у володіння (користування) та 2) факт припинення правової підстави, яка 
існувала, однак була припинена згідно із законом. 



13 

Аналіз наведених фактів свідчить, що визначальне значення має передусім факт 
набуття (збереження) чужого майна. Такий факт розглядається як певна дата, з якою 
можна пов’язувати початок безпідставного володіння та/або користування чужим 
майном. При цьому не менш важливим є факт безпідставності володіння таким майном 
на визначену дату. Судова практика підтверджує, що на практиці і перший (факт 
набуття-збереження), і другий факти потребують ретельного доказування. Адже саме 
за наявності доказів особа, права якої порушено, може довести вказані факти і, як 
наслідок, претендувати на повернення такого майна або на відшкодування збитків. 

Підрозділ 3.2 «Обсяг відшкодування за зобов’язаннями у зв’язку з набуттям, 
збереженням майна без достатньої правової підстави» присвячено встановленню 
особливостей розміру відшкодування внаслідок зобов’язань у зв’язку з набуттям, 
збереженням майна без достатньої правової підстави, його складовим та 
особливостям доказування розміру відшкодування. 

Доведено, що поняттям, яке найбільш точно відповідає розміру шкоди, 
завданої кондикційними зобов’язаннями, є «обсяг відшкодування за кондикційними 
зобов’язаннями», термін, який вказує на розмір майнових втрат потерпілої особи, 
що пов’язані з прямими збитками, завданими боржником внаслідок безпідставного 
набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, а також непрямими 
збитками, завданими інфляційними втратами та безпідставним користуванням 
чужими грошовими коштами. 

Обґрунтовано, що до складу обсягу відшкодування належать: 1) безпідставно 
набуте майно; 2) втрати, яких особа зазнала у зв’язку з порушенням її прав на 
майно; 3) витрати, які особа зробила або має зробити з метою відновлення її 
майнових прав; 4) доходи, які набувач одержав або міг одержати від безпідставно 
набутого майна; 5) три проценти річних від суми безпідставно набутих коштів; 
6) компенсація індексу інфляції за весь час безпідставного збагачення (у разі 
користування безпідставно набутими коштами). Компенсація моральної шкоди не 
охоплюється поняттям «обсяг відшкодування за кондикційними зобов’язаннями» і є 
самостійним способом захисту. Разом з тим існує майно, яке не може бути 
повернено у зв’язку з його безпідставним набуттям. Зокрема, не підлягають 
поверненню безпідставно набуті: 1) заробітна плата та платежі, що прирівнюються 
до неї, пенсії, допомоги, стипендії, суми відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 
іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані 
фізичній особі як засіб до існування, якщо їхню виплату провела фізична або 
юридична особа добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку та 
недобросовісності з боку набувача; 2) інше майно, якщо це встановлено законом. 

Також доведено: якщо у зв’язку з безпідставним збагаченням однією особою 
інша особа зазнала моральних страждань, які виявились у конкретних несприятливих 
наслідках для фізичного та/або психічного здоров’я, що спричинило додаткові 
витрати, госпіталізацію, лікування чи реабілітацію, і дійсно існує причинно-
наслідковий зв’язок між неправомірними діями особи, яка безпідставно набула чи 
зберегла майно, та наслідками для власника такого майна, які виявились у моральній 
шкоді, поряд з вимогою про витребування безпідставно набутого (збереженого) 
майна та/або доходів може бути заявлена самостійна вимога про компенсацію 
моральної шкоди. 
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ВИСНОВКИ 
За результатами дослідження теоретичних праць щодо зобов’язань з набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави, положень чинного 
законодавства України та зарубіжних країн, матеріалів судової практики можна 
зробити такі висновки: 

1. Установлено, що чинний ЦК України, на відміну від радянських 
кодифікацій цивільного права, більш наближений до класичних зразків приватного 
права, упроваджених у законодавствах зарубіжних країн. Крім цього, виявлено 
рецепцію принципових підходів, сформованих у римському праві стосовно 
розуміння сутності зобов’язань, що виникають з безпідставного збагачення однієї 
особи за рахунок іншої. 

2. Досліджуючи наслідки кондикційних зобов’язань, установлено 
некоректність використання терміна «відповідальність», оскільки основним засобом 
впливу на порушника, у межах норм про кондикційні зобов’язання, є компенсація та 
охорона. Натомість додаткових несприятливих наслідків, крім тих, що пов’язані з 
відновленням майнового стану кондицента, немає. У зв’язку з цим не можна 
погодитися з тими науковцями, які ведуть мову про відповідальність, що випливає з 
безпідставного збагачення. Адже коли певне майно переходить у власність від 
одного суб’єкта до іншого, а правової підстави для такого переходу немає, 
зобов’язання, що виникають унаслідок безпідставного збагачення, є способом 
відновлення порушених майнових відносин і принципу рівності учасників 
цивільного обороту. 

3. Кондикційні зобов’язання спрямовані на захист та охорону принципу 
рівності учасників цивільного обороту, одним з аспектів якого є те, що цивільний 
оборот має ґрунтуватись на нормативно визнаних та закріплених у праві способах і 
підставах або ж підставах, які хоча й не закріплені в цивільному законодавстві, однак 
не суперечать йому. Збагачення одного учасника цивільного обороту за рахунок 
іншого без відповідної правової підстави, що ґрунтується на вільному волевиявленні, є 
порушенням принципу рівності, а також майнової самостійності та справедливості. 

4. Використання оціночної категорії «достатність» під час визначення 
зобов’язань із безпідставного збагачення значною мірою породжує відмінні бачення 
її змістовного наповнення. У цьому аспекті більш вдалим є використання категорії 
«відсутність підстави» або «безпідставність» отриманого майна, що не викликатиме 
необхідності визначати міру «достатності» підстави. 

5. Збагачення як економічна категорія може розглядатися в широкому 
(будь-яке збільшення майна) та у вузькому (збільшення майна однієї особи за 
рахунок іншої, тобто в розумінні ст. 1212 ЦК України) значеннях. За формою 
виникнення збагачення можна виділити набуття та збереження майна. За 
внутрішньою сутністю збагачення може бути прямим (приєднання нового майна до 
вже існуючого у суб’єкта) та непрямим (отримання економічних вигод у результаті 
користування майном). Якщо збагачення відбувається шляхом переходу майна від 
однієї особи до іншої, то воно є безпосереднім, а якщо за участю третьої особи –  
йдеться про опосередковане збагачення. 

6. У науці по-різному тлумачиться правова природа процентів, які 
сплачуються за неправомірне користування чужими грошовими коштами: 1) як 
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захід цивільно-правової відповідальності; 2) як різновид збитків, що підлягають 
сплаті, за відповідною нормативно визначеною обліковою ставкою. Автор 
обґрунтувала, що сплата процентів за цими зобов’язаннями має розглядатись як 
додатковий захід цивільно-правової відповідальності, який визначений імперативно 
і спрямований стимулювати порушника до поновлення прав кондицента та 
виконання основного зобов’язання набувача стосовно повернення безпідставно 
набутого майна. 

7. Для виникнення зобов'язання з безпідставного збагачення необхідна 
наявність кількох умов: а) збільшення майна в однієї особи (вона набуває нові 
цінності, збільшує кількість і вартість належного їй майна або зберігає майно, яке 
неминуче мало б вибути з її володіння); б) втрата майна іншою особою, тобто 
збільшення або збереження майна в однієї особи є наслідком втрати або 
недоотримання цього майна іншою особою; в) причинний зв'язок між збільшенням 
майна в однієї особи і відповідною втратою майна іншою особою; г) відсутність 
правової підстави для збільшення майна в однієї особи за рахунок іншої. 

8. Вимоги про стягнення безпідставно набутого або збереженого майна, 
пов’язані з тим, що сторона діяла як представник на підставі довіреності, договору 
доручення чи на іншій правовій підставі, врегульовуються відповідними 
положеннями Цивільного кодексу про представництво. Аналіз зазначених положень 
дає змогу зробити висновок, що при таких спорах слід керуватись вимогами ЦК 
України, за якими представник не може вчиняти правочини в своїх інтересах або в 
інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є. Тому вчинення 
правочинів щодо себе і набуття за такими правочинами майна слід кваліфікувати як 
набуття майна в межах договірних відносин. Застосування в таких випадках 
положень про кондикційні зобов’язання та вимоги про повернення безпідставно 
набутого майна є неналежною підставою позову та, відповідно, неналежним 
способом захисту. 

9. Обґрунтовано, що обсяг відшкодування за кондикційними 
зобов’язаннями – це термін, який вказує на розмір майнових втрат потерпілої особи, 
що пов’язані з прямими збитками, завданими боржником унаслідок безпідставного 
набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, а також непрямими 
збитками, завданими інфляційними втратами та безпідставним користуванням 
чужими грошовими коштами. 

10. Відшкодування моральної шкоди саме в межах кондикційних 
зобов’язань є неможливим, а тому не входить до обсягу відшкодування за 
кондикційними зобов’язаннями. 

11. Питання упущеної вигоди в кондикційних зобов’язаннях у судовій 
практиці породжує чимало труднощів, передусім у зв’язку з тим, що позивачі, 
вимагаючи її стягнення, не надають достатніх і допустимих доказів її розрахунку. 
Підхід «звичайних доходів», який часто застосовують суди, придатний для 
відшкодування в тих випадках, коли можна визначити періодичні платежі 
(наприклад, у разі користування земельними ділянками без укладеного договору 
оренди). Однак у багатьох випадках він не може бути застосований через те, що 
складно обґрунтувати доказами розмір доходу, який особа могла б отримати, якби 
витребовуване майно не вибуло з її володіння. 
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Шевченка. Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. 

 
Дисертацію присвячено визначенню правової природи, особливостей, підстав 

та умов виникнення зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без 
достатньої правової підстави (кондикційних зобов’язань), а також розробленню 
пропозицій і рекомендацій стосовно вдосконалення правових механізмів 
регулювання зазначених зобов’язань. 

Установлено, що кондикційні зобов’язання слід розглядати як 
правовідносини, у яких одна сторона (набувач), яка набула майно або зберегла його 
у себе за рахунок іншої сторони (потерпілого) без достатньої правової підстави 
(безпідставно) або на підставі, яка згодом відпала (безпідставно набуте майно), 
зобов’язана повернути потерпілому це майно. Дисертант також обґрунтувала 
висновок про те, що кондикційні зобов’язання є наслідком порушення 
суб’єктивного права особи на мирне володіння своїм майном, яке охороняється ст. 1 
Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Окремо приділено увагу визначенню практичного значення моментів 
виникнення та припинення зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої 
правової підстави, які визначають темпоральний перебіг кондикційних зобов’язань і 
на підставі яких у правозастосовній практиці встановлюють: а) момент і факт 
виникнення в особи, майнові права якої порушено, права на захист; б) підстави та 
розмір збитків, завданих безпідставним набуттям чи збереженням майна, або розмір 
відшкодування доходів, отриманих від безпідставно набутого майна; в) припинення 
права на захист. При цьому обґрунтовано, що моментом виникнення кондикційних 
зобов’язань є певна дата, з якою можна пов’язувати початок безпідставного 
володіння та/або користування чужим майном. 

Дисертант сформулювала поняття «обсяг відшкодування за кондикційними 
зобов’язаннями», до складу якого входять: а) безпідставно набуте майно; б) втрати, 
яких особа зазнала у зв’язку з порушенням її прав на майно; в) витрати, які особа 
зробила або має зробити для відновлення її майнових прав; г) доходи, які набувач 
одержав або міг одержати від безпідставно набутого майна; ґ) три проценти річних 
від суми безпідставно набутих коштів; д) компенсація індексу інфляції за весь час 
безпідставного збагачення (у разі користування безпідставно набутими коштами). 
Компенсація моральної шкоди не охоплюється поняттям «обсяг відшкодування за 
кондикційними зобов’язаннями» і є самостійним способом захисту. 

Ключові слова: кондикційні зобов’язання, відшкодування, деліктні 
зобов’язання, правомірна поведінка, вина, протиправність діянь, цивільне 
правопорушення, безпідставне набуття, безпідставне збереження. 
 

АННОТАЦИЯ 
Деменко С.А. Обязательства в связи с приобретением, хранением 

имущества без достаточного правового основания. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное 
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право; международное частное право. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко. Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

 
Диссертация посвящена определению правовой природы, особенностей, 

оснований и условий возникновения обязательств в связи с приобретением, 
хранением имущества без достаточного правового основания (кондикционных 
обязательств), а также разработке предложений и рекомендаций по 
совершенствованию механизмов регулирования указанных обязательств. 

Установлено, что кондикционные обязательства следует рассматривать как 
правоотношения, в которых одна сторона (приобретатель), которая приобрела 
имущество или сохранила его у себя за счет другой стороны (потерпевшего) без 
достаточного правового основания (безосновательно) или на основании, которое 
впоследствии отпало (безосновательно приобретенное имущество), обязана 
возвратить потерпевшему это имущество. Диссертант также обосновала вывод о 
том, что кондикционные обязательства являются следствием нарушения 
субъективного права лица на уважение своей собственности, которое охраняется 
ст. 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Отдельно уделено внимание определению практического значения моментов 
возникновения и прекращения обязательств по приобретению, сохранению 
имущества без достаточного правового основания, которые определяют 
темпоральное течение кондикционных обязательств и на основании которых в 
правоприменительной практике устанавливают: а) момент и факт возникновения у 
лица, имущественные права которого нарушены, права на защиту; б) основания и 
размер убытков, причиненных необоснованным приобретением или хранением 
имущества, или размер возмещения доходов, полученных от безосновательно 
приобретенного имущества; в) прекращение права на защиту. При этом обосновано, 
что моментом возникновения кондикционных обязательств является определенная 
дата, с которой можно связывать начало безосновательного владения и/или 
пользования чужим имуществом. 

Диссертант сформулировала понятие «объем возмещения по кондикционным 
обязательствам», в состав которого входят: а) безосновательно приобретенное 
имущество; б) потери, понесенные лицом в связи с нарушением его прав на 
имущество; в) расходы, которые лицо понесло или должно будет понести для 
восстановления его имущественных прав; г) доходы, которые приобретатель 
получил или мог получить от безосновательно приобретенного имущества; д) три 
процента годовых от суммы безосновательно полученных средств; е) компенсация 
индекса инфляции за все время неосновательного обогащения (в случае пользования 
безосновательно приобретенными средствами). Компенсация морального вреда не 
охватывается понятием «объем возмещения по кондикционным обязательствам» и 
является самостоятельным способом защиты. 

Ключевые слова: кондикционные обязательства, возмещение, деликтные 
обязательства, правомерное поведение, вина, противоправность действий, 
гражданское правонарушение, неосновательное приобретение, неосновательное 
сбережение. 
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SUMMARY 
Demenko S.O. Obligations in connection with the acquisition, preservation of 

property without sufficient legal basis. – On the rights of manuscript. 
The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.03 – Civil 

Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – Taras Shevchenko 
National University of Kyiv. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020.  

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

conditions of obligations in connection with the acquisition, preservation of property 
without sufficient legal basis (unjust enrichment obligations), as well as the development 
of proposals and recommendations for improving legal mechanisms for regulating these 
obligations. 

It is defined that unjust enrichment obligations should be considered as a legal 
relationship in which one party (acquirer), which acquired property or preserved it at the 
expense of another party (victim) without a sufficient legal basis (unreasonably) or on a 
basis that subsequently disappeared (unreasonably acquired property), is obliged to return 
this property to the victim. In the thesis also substantiated the conclusion that the unjust 
enrichment obligations are a consequence of the violation of a person's subjective right to 
peaceful possession of their property, which is protected by Art. 1 of the First Protocol to 
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 

Special attention is paid to determining the practical significance of the moments of 
occurrence and termination of obligations to acquire, preserve property without sufficient 
legal basis, which determine the temporal course of unjust enrichment obligations and on 
the basis of which in law enforcement practice establish: a) the moment and fact of 
occurrence at the person, whose rights have been violated, the right to protection; b) the 
grounds and amount of damages caused by unjustified acquisition or preservation of 
property, or the amount of compensation for income received from unjustifiably acquired 
property; c) termination of the right to protection. However, it is justified that the moment 
of occurrence of unjust enrichment obligations is a certain date, which can be associated 
with the beginning of unjustified possession and/or use of someone else's property. 

The thesis formulates the concept of «the amount of compensation for unjust 
enrichment obligations», which includes: a) unreasonably acquired property; b) losses 
incurred by the person in connection with the violation of his property rights; c) expenses 
that the person has incurred or must incur to restore his property rights; d) income that the 
acquirer received or could have received from unjustifiably acquired property; e) three 
percent per annum of the amount of unreasonably acquired funds; f) compensation of the 
inflation index for the whole period of unjust enrichment (in case of using unjustly 
acquired funds). Compensation for non-pecuniary damage is not covered by the notion of 
«the amount of compensation for unjust enrichment obligations» and is an independent 
means of protection. 

In addition, in the research work is substantiated the provision that the 
reimbursement of lost profits under the unjust enrichment obligations in practice creates 
many difficulties, primarily due to the lack of sufficient and admissible evidence of its 
calculation. The «ordinary income» approach, which is often used by the courts, is suitable 
for reimbursement in cases where periodic payments can be determined (for example, in 
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the case of land use without a lease). However, in many cases it cannot be applied because 
it is difficult to substantiate with evidence the amount of income that a person could have 
received if the claimed property had not been taken out of his possession. 

It is substantiated that the amount of compensation for unjust enrichment obligations 
is a term that indicates the amount of property losses of the victim, which is associated 
with direct damages caused by the debtor due to unjustified acquisition, preservation of 
property without sufficient legal basis, as well as indirect damages, inflationary losses and 
unjustified use of other people's money. 

Compensation for non-pecuniary damage within the framework of unjust 
enrichment obligations is impossible, and therefore is not included in the amount of 
compensation for unjust enrichment obligations. 

The issue of lost profits in unjust enrichment obligations in judicial practice creates 
a lot of difficulties, primarily due to the fact that the plaintiffs demanding its recovery do 
not provide sufficient and admissible evidence of its calculation. The "ordinary income" 
approach, which is often used by courts, is suitable for reimbursement in cases where 
periodic payments can be determined (for example, in the case of land use without a 
lease). However, in many cases it cannot be applied because it is difficult to substantiate 
with evidence the amount of income that a person could have received if the claimed 
property had not been taken out of his possession. 

Requirements for the recovery of unjustly acquired or retained property, which are 
related to the fact that the party acted as a representative on the basis of a power of 
attorney or other legal basis, are governed by the relevant provisions of the Civil Code on 
representation. Analysis of these provisions allows us to conclude that in this case, such 
disputes should be solved according to the requirements of the Civil Code of Ukraine 
under which the representative cannot make transactions in their own interests or in the 
interests of another person whose representative he is at the same time. Therefore, the 
commission of transactions against oneself and the acquisition of property under such 
transactions should be classified as the acquisition of property within a contractual 
relationship. In such cases the application of the provisions on unjust enrichment 
obligations and requirements for the return of unjustifiably acquired property is an 
improper ground for legal reaction and, accordingly, an inappropriate means of protection. 

The author also improved the scientific conclusions on the grounds for the 
occurrence of unjust enrichment obligations. In particular, in the event of disputes over the 
recovery of unreasonably acquired or preserved property related to the termination of 
contractual obligations, the determining factor for the occurrence of unjust enrichment 
obligations is to clarify the grounds for the right of claim and the time of its occurrence. 
Also, from the point of view of the subject of proof, it will be crucial for the court to 
establish the nature of the disputed legal relationship, which became the basis for the 
plaintiff's claim, namely, the latter different in nature or subject of agreements, etc. 

Keywords: unjust enrichment obligations, compensation, tortious obligations, 
lawful conduct, guilt, wrongdoing, civil offense, unjustified acquisition, unjustified 
retention. 
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