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БЕЗОПЛАТНІ ДОГОВОРИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ 

ЗАКОНОдАВСТВОМ УКРАІнИ 

3\~<:уканни rrитаНН}І, }ІКа н нормоуткорюючих о:1нак ;юr·онору м<н-: 

визначальне значення, безпосередньо пов'язане із ефективністю пра

вового регулювання певного виду zюговору. 

З огляду на те, що права та обов'язки сторін договору мають відпо

nі;:rати меті ;:rогоnірпих правоnідпосип ( спрямоnапості зобоn'язаппя), то 
саме Ті пеобхі;:rпо розглядатиn якості голоююго системІюго фактору, а 

н<.:І ІНІІІІ о::;наки JlОІ'ОІюру- }JK таКl, ІІ(О уточнюютn rrранонс рсt)'.rюнан
Н$.1, oGyVIOHJJCHC ЙОІ'О СІІр}І\ЮНі:!НіСТЮ. 

Водночас, не менш важ.1иви:м є з'ясування втор:инн:их систем

них ознак договірн:их правові.іІносин, якими можуть бути особл:ивос

ті суб'єктного ск.rrаду .іІоговору, його предмет, а також, відплатність ч:и 

безоп.1атпість відпосип. У межах .іІапого .іІОсліджеппя ми ролляпемо 

системну ознаку безоп.1апюсті у догоnірних копстру:кпіях за закопо
,Іщнстно_v1 України. 

Питанюt кіюt.штності та Gе:юІІ.штності нинчш1иси н ІІрашtх та

ких }(ОСJІіщн1ків, }JK М. І. Бару, М. І.БраІ-іІІсJ,киt1 та В. В. Вітрюtсt,кий, 

А. В. Вснсю-Іктон, Я. М. МаІ'а3инср, С. В Пассск, К). 13. Романсцп та ін. 
О;rнак, у rrрацих :ш:~начсних наукон11ін не ІІроно;rилоси системне J(Ослі

джеппя усіх безоплатних договорів, а лише приділялася увага окремим 

аспектам впливу безоплатності на побудову договірних констру:кпій. 

Отже, з огляду па за значене . .іІОСЛі.іІжепня системи безоплатних .iiOrono
pin уяв.1ясться uілком вчасним та актуа.1ьrшм. 

В ч. 5 ст. 626 UK України закріплюсться загальна концепція nідплат
носл }lOI'OHOJJlH, Hl,!(IIOHlllHO ,!(0 ~ІКОЇ IIOI'OHlfJ t-: НlІlІІ;rаТНИМ, ИКІІ(О lHIIIC 
не нстанон;rсно ;(оІ·онором. 3аконо\1 aGo не ниrr;rинає і3 суті ;югонору. 
Отже, .іІОГовір бу.іІе вважатися відплатню .. f, доют не буде доведена його 
безоп.1атність. 

Однак, цивільне законодавство не :\fістить визначення таких понять 
як <<оплапшй договір•> та <<бе :юплатпий .:::roгonip•>. Слід зазначити, шо у 

циnL1істичній літературі ці поняття також пе визначаються та остаточно 
не :1\ІСОНUНО ІІИТаНН}І IIJJO НІ ІЛ ИН ОІІ.ІІаТН(Н.:Ті та Gе::ЮІІ.ІІаТНОСТі на llOGy,J(O
нy ;юr·онірних конструкціі~ у цині.Іьно\1У І Ірані України. 

За сучаснІ-ІХ умов розвитку суспL1ьства uивіТІьне законодавство 

у бL1ьшій мірі при.іІіляє увагу відносинам оп.1атним, ніж безоплат

ни:vt. Однак, поряд із оп.1атними договорами ЦК України регу.1ює та

кож і значпу кількість безоІL1апшх .:::roгorюpin (даруваппя, позичка, 

безоп.1атпе зберігаппя та іп.). Відсутність олrаки еквівалентпості чи 
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ОІІJІаТНОСТі не VІОЖе Gути ІІСреІІІКОЖJЮ ЛJІ~І кілнесеНН~І ІІеКНИХ КііlНОСИН 

ЛО І~ИКlJІhНО-ІІраНОКИХ. 

/l,yVІaЄThC~I, 11~0 OIIJІaTHiCTh та Ge :ю IIJiaTHiCTh не ІІОКJІа;~аЮТhСИ К ОСНО
ВУ побудови систе:м:и циві..1ьного законо;:rавства. Стаття З ЦК України не 

визнає їх принципюнІ (зага .. 1ЬНИ:\Ш заса;:rами) циві..1ьно-правового регу
люnашrя. а у ч. 1 ст. l ЦК України оп .. 1атпість чи безоплатність пе пази
nаються характерними ознаками nі:пюсин, шо регулюються шші..1ьrш:м 
Jaкorro;:rancтnoм. 

У ланому КИІІа,Т~КУ МаЄТhС~І на уна:1і, 11[0 Ш1КіJІhНС ІІрано НС НИ3НаЄ 
абстрактно Gс3ОІІ .. Іатних ч11 ОІІ.-Іатних ;юІ·онорік. По;rі.11 ,т~оІ'онорік на 

оплатні чи безоп .. 1атні відбувається вже у :межах к..1асифікаційн:их груп 
договорів, виокре:м .. 1енн:их за ознакою спрямованості. Наприклад, се
ред ;:roгonopin, спрямоnаних па передачу :\Іайшt у n .. 1асність, шrді..1яють 
оплатні догоnори купіnлі-продажу, ренти. ;:rоnічного утримання, пози
ки та беJоплатний ;:roгonip ;:rapynaшrя. Д .. 1я догоnоріn, спрямоnаних па 
ІІсрс,Іщчу _vнІЙна у користуканн~І, ОІІ;штн~ІМ~І рі:1ноки;шми GyJlYTh )~ОІ'О
нори найму (орсню-1), нativ1y (орсн,:tи) житJІа, ко_V1СІJІtіі1ної конІІ.ссії, а 

безоплатни:м -;:юго вір поз:ички. 

Отже, оплатність та безоп.1атність, порівняно зі спрямованістю 

зобов'язань на досягнення певного правового резу .. 1ьтату, є вторинни:ми 
олrаками побу;:rоnи догоnірних конструкцій. 

Інша річ, як nже паголошуnа.1ося, що у циnі..1істичпій літературі са:мі 
ІІОІІ}ІТПІ «ОІІJІі:ІТІІИЙ ,І[ОІ'ОВір>), «Gе-ЮІІ .. ІаТІІИt1 }(ОІ'ОВір», а ТаКОЖ «:<СКВіВа

.ІІСІІТІІИЙ ,І[ОІ'ОІНр>), ЧІТКО ІІС IJO:JV1CЖOIIYIOli>C~I. 

Найнажликінюю о3накою ОІІJІатноІ'О ;югт-юру є наинністh 3устріч

НОІ'О 3і1іlОКШІСННИ, ИКС, на J~YVІKY Н~ІІІІС:Ш:1НаЧеНИХ llИKlJilCTlK, ІЮКИННО 

мати 11снну майноку І~інністh. При Gс:юІІJІатному ,т~оІ'онорі кі;lсутнє УІай

нове зустрічне задоволення. То:\1У безоплатні ві;:rносини ведуть до істот

ного зменшення майнової :маси на одній стороні (боржник) у кі..1ькіс

ному та nартісному nиражеrші та до nі;:rпоnідпого її збі..1ьшешrя на іншій 

сторопі (кре;:rитор ), тоді як прп екnіnа .. 1ептпих nідпосинах такі зміни пе 
nідбуnаються, а Ja оплатних nі;:rносин- nі;:rбуnаються, а .. 1е ці зміни с пе 
:1НаЧНИМИ, тоGто НС HC.ilYTh J~O іСТОТНОІ'О :1МСНІІІСННИ ма~ЇНОКОЇ маси, ~ІК 
11ри Gс:юІІJІатних ні,Jtносинах. 

Поділ договорів на оп..1атні та безоплатні :має практичне значення 

при вирішенні питання про обсяг прав та обов'язків сторін договору, 

про роJмір nідпоnі;:rальності за порушення зобоn'язашrя тошо . .З :метою 
прашL1ЬІІОЇ кваліфікації ;:rогоnірпих nі;:rrюсип як оп .. 1атпих чи бе:юплат
пих поняття <<оплатного ;:roгonopy•) та «безоплатного ;:roгonopy•), ду:ма

Є'І'h<:~І, v1аютh Gути :шкрінлені у ч. 5 ст. 626 І ~К України. 
,!l,ос .. Іі,Іtжукані ІІОЮІТПІ vюжутhGути к~пначсні настуІІним чиноv1: 
Оп..1атн:им є ;:rоговір, за яки:м кредитор має право на отр:имання 

мю':шового ч:и немайнового зустрічного задоволення свого інтересу від 

боржника. 
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Бе:юІІJІатниVІ t: ;югонір, ja !-ІКИ\1 кре;(ИТЩ1 не отримуr:-: ні;( Gоржни

ка маЙНОНОГО ЧИ немаЙНОНОІ'О jустріЧНОІ"О :Ш)(ОІЮJІеННИ СНОІ'О інтересу. 

Наинністn ма~іноноІ'О чи нсмаі1ноноІ'О інтересу у кре;rитора :ш бе:юІІJІат

ни:м ;:юговором не впл:иває на його безоплатність. 
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І Ш)ЩЙСТВИТЕJІЬІІОСТЬ СДЕJЮК, СОВЮ'ІІІ Ю ІІІЬІХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ С ПРЕВЬІШЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПрснnІІІІенисм ІІО.Іномочий !-ІН.І!-Іетси ІІрОИ3НШІnное унсJІичсние 

ІІрСіlСІё1НИТе.ІІеМ oG·ne_\НI І Іран на ОСУІІІ.естн;ІеН~Іе С}(е.ІІОК, устаНОН.,ІеННО

ГО указаниями того, кого пре_цстав.1яют, или нор:мами права. При пре

вьrшении полномочий представите .. 1ь по своей иниuиативе расширяет 
грапицьr предостаn.1енньrх е:му полно:\ючий, не сог.1асовав такое отсту

пление с доnерителе:м. При опреце.1ении обьема полrю:мочий с.1едует 

учитn1натn ука::~анш1 :шкона, с0,1~ержанис ;юнсрснности и инструкІІ,иЙ 

ІІрС;LСТаВ.І!-ІСМОЮ. 

Так. ІІОСJІс;tуюІІ(СС о;tоGреІІис юрилtчсским JІИІ~О_\1 с;~с.Іки, совср-

111 сн ной от его имени 11рс;~станитслс м, с 11рс Hh1 111 сн исм 110,11 ном о чи й, ,т~с
ласт HeH03MOЖHh1VI 11J1И3Ні1НИС тако{і СJ(С;1КИ Не,Т(еЙСТНИТеЛІ->НОЙ (СТ. 24] 
ГК УкраиньІ). Доказательствами такого одобрения могут бьпь соответ

ствуют ее письмеиное обращение упо.1номо~rенного органа (должност

ного .1ица) такого юридического лша к цругой стороне сде.1ки или к ее 

пре_цстаnителям (пись:\.-ю, телефопогра:\f:\Іа, телегра:\-tма, т.п.) JL1И еоnер

шепня указаrшьrм оргаrю:\-І (должпостньrм ли:иом) действий, которьrе 

СНИ)(етс;1hСТНУЮТ oG ОJ(О6рСНИИ С)LС.-ІІ<И (ІІрИН!-ІТИе И еІ'О HhiiiOJIHCHИC, 

осу11І,сстн;1сние ІІJІатсжа нторо{і стороне, ІЮ)(ІІисанис тонарорасІІЩ1ИЛИ

І'с;І hH 1->1 Х )(О Куме НТОН И Т. J(.) lJ j . 
.Цостаточно распространенньr:м с.1)гчаем вьrхода за предельr полно

:мочий среди юридических лиц яв.1яется подписание руководителями 

пре_цприятий догоnоров па сумму, которая требует по.1учеrше ра зреше

пие пьrсшего органа пре_цприятия- обшего собрания участников. 

В 1<3ЧССТНе ІІримера МОЖНО ІІJ1ИНССТИ ІІОСТаНОІLІение ВсрХОННОІ'О 

Cy;ra УкраинnІ от 19.0.S.2014 1: 110 ;(еJІУ N!:! 3-6.SІ'с14, которn1м устанон
JІсно, что ООО «К» оGрати.юсn н ХО3!-ІіkтненнnІі1 cy;r ХмеJІІ->НИІtкоі~ оG
ласти с иском к ООО <<С>> о признании недействите.1ьньrм заключенно

го меж;:rу сторонами _цого вора поставки, как подписанного лицом, не 

И:\-tепши:м соответствуюших полюмочий. 
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