
ОТНОІІІСНИЮ К ІІОС.·ІСJ(УЮІІІ.СVІу. J()CYl\Щ1CTHCHH3~1 рСП1СТр3ІІИ~І :ШНИСИТ 

ОТ ТОІ'О К31<01'0 НИіШ 3CMCJihHhІi1 учаСТОК НhІСТУІІаСТ Н К3ЧССТНС ІІрСіІ\1СТа 

ИІІОТСЧНОІ'О :ШJІОІ·а («3<ІрСП1СТрИрОН3ННа~І :1еVІJІ~ІІ> и;Н1 <<НС33реІ'ИСТрИрО

ВаННаЯ Зе:М .. lЮ>). 

Прекрашение ипотекиипо украинско:\tу праву и ипотечного за.:юга 

по апr.1ийско~tу праnуn це .. 1о~t схожи. Оспоnпьгм способом прекраше
пия ипотеки яn .. 1яется пад.1ежашее испо.1пепие обеспечиnае:иого обя
:штельстnа (ст. 599 ГКУ). с.1едующее осноnание- прошение .ao .. 1ra (ст. 
605 ГКУ), 110 анІ·_.Іиtіскому І Ірану :Jто оснонание іЮІІусти\ю І Іри усJІОНИИ 
ІІреJ(ОСТ3ІLІСНИ~І НСТреЧНОІ'О У,іЮІLІСТНОрСНИ~І, а 110 украИНСКОМУ І Ірану, 

ес .. 1и зто не нарушает права третьих .. 1иu в отношении И:\'Іушества кре
.аитора. Спеuифически:\'І основание:\'І присушим только анr.1ийско:v~у 

права яв.1яется вь1куп за .. 1оженного имушества залого.аержателе:v~. 
Необхо.аи:\ю опtетить, что n сраnпепии с ипотекой n украинском 

праnе ипотечпь1й за .. 1ог n апг.1ийском праnе и:~леет бо.1ее сложпое праnо
ное реІ·у;н1рОН<ІНИС, ЧТО СНИ3<ІНО, ІІреж;(е НСеІ'О, С GшІеС CJIOЖHhiM ИНСП1-

ТУТО\І НеІІ(НhІХ І Іран Н аНІ'~ІиtісІ<О\1 І Іране. 
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ЗАВАJJЬНЮК С. В. 

Напіона.tьІшй універентет <•Одеська юридична ака.;::(е:мія>>, 

;:юuснт кафс;:хри шшільноrо права, кан;ІИдат юрІІ.J:ІІ'ПШХ наук 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТОСОВНО РОЗПИСКИ. 

ВИДАНО І ЗА ПОЗИКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ 

Як ІІОІ<<І3УЕ 1Ір3І<ТИІ<<І, Ж)І'ОНІр ІІОЯ1КИ Ж)НО.·Іl ЧаСТО ук .. Іа;(аt-:ТhСИ у 

усній формі, і в таких випацках розписка є єцини:\t цоку:ментом, який 

пі.атвер.ажує наявність зобов'язання зобов'язаної особи повернути борг. 

З.ааnа .. 1ося б з nикористаппям такого простого бу.аеппого .аоку:~лепту як 
розписка у по:шкоnих зобов'язаннях пе можуть nипикпути будь-які 

CIІlpHl ШП3НН~І, aJIC ,Т(уже ЧаСТО у CYJ\J(lH І ІрИ НИНСССННl рlІІІСНЮІ Ч<ІСТО 

НИНИКаЮТh pBHl ІІОІ'~ЩіШ IIIOJ(O НИХ, Н3Н1Тh, T<J.Кl, ~11<1 СУІІСрСЧ3Тh Oj(He 

OJ(HOVІy. 
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3Іі;(но ст. 1047 ІІІ< України, на ІІіJ(Тнср;rжснни ук;ІаJ(СНЮІ іlОІ'онору 

ІІО:Н1КИ та ЙОГО умон VІОЖС ()ути ІІрСі[СТаНJІСНа р03ІІИСКа ІІ(НИЧаJІhНИКа 

а()о іНІІІИі1,!((ЖУМСНТ, ИКИЙІІОСНі,!(ЧУЄ ІІСрСіШНН~І Йому 1103ИКО)ШНЦСМ НИ

ЗНаЧеНОЇ грошової суми або визначеної кіТІькості речей [4]. 
В науковій літературі присвяченій українсько:му діловому :мовленню 

розписка nизначасться як письмоnе підтnерджеrшя пешюї дії, яка :ма.1а 

місце.- передачі й отри11ашrя документіn, тonapin, грошей, матеріаль

них цішюстей. Також, nбачаються наступні обоn'язкоnі рекnі:шти ро3-
ІІиtжи: 11рі:шищс, ім\1, 110 Gатnконі та 110сащ1 то1·о. хто ,ІЩЕ ро3ІІІ1ску; 110-

ca;ra, ІІрі::::ниІІ(С, ім\1 та 110 Gатnконі то1·о. кому її ,Іщютn; у чоv1у конкретно 
данорозписку (обов'язково слі.LІ зазна~шти точне най:менування матері

альних цінностей, предметів); .ІІа та й підпис того, хто отримує цінності. 

У випадках. коли передаються суми грошей, у розписці nказують адре

су, rю1tep і серію паспорта того, хто їх о.LІержус. Грашоnі суми пишуться 
слоnа1ш. а n дужках - цифрами [ 5]. 

В Gі.ІІhІІІості ниІІалкін су,ІІ)tі II03XOJlИThC~І н JlY-'-'1Kax::; ІІрино.ІtУ належ

ності гю::::ІІиски у ниІІа}tках, кш1и на;шнн}І Gоржником ро::!ІІиски кре

ДІпору за .LІоговором позики не співпадає у часі з факти~rною переда

чею коштів (це пов'язано з тим, шо .LІоговір позики є реа.1ьн:им, тобто 

зобов'язання в:ин:икає з моменту пере.LІачі грошей, або інших речей ви

лrачених родоnими ознака :ми), коли не зазначені пі.LІстаnи отри:манпя 

коштіn. Зокрема, таке часто nі.LІбуnасться при заміні різно:манітних бор
І·ових :ю()ов\ІJШІІ> ІІОJИКОВИМИ :ю()ов'ИJ<ІІІІІЮ\1И- ІІОІШІ(іЇ GорІ)' у 110-

JИКОІ)С :ю()ов\ІJШІІІ}І. 

ВііlІІОНЇіlНО ,!(0 СТ. 604 f\J< УкраЇНИ, .юбон\І3аННИ ІІрИІІИН~ІЄТh

Сs.І :ш J(Оrvюн;Існістю сторін ІІТЮ :шміну ІІсрнісноІ'О :юGон'и:шнни но

ним :юGон's.~::::анн~ІVІ між тими ж сторонами (нон;шіи). В с~иу ІІри

пису ст. 1053 ЦК України, за домовленістю сторін борг, що виник із 
договорів купівлі-про.LІажу, найму майна або з іншої підстав:и, :може 

бути замінений позикоnи11 зобоn'язашrям. Заміна боргу позикоnим 
зобоn'я.зашrям проnадиться з додержапням nи1юг про rюnauiю і щій

сшосться у формі, nстаrюnленій для .Lioгonopy позики (стаття 1047 ЦК 
України) 141. 

У НИІІ3}(КаХ СІюру, :1 ІІрИНО!()і ІІііlТНСріlЖСНЮІ р03ІІИСКОЮ Н3}1ННОСТі 

позикових зобов'язань, необхі.LІно керуватися наст)ТІними в:исновкам:и, 

до яких .LІійшли судді при винесені окре:мих рішень. 

Колегія cy.LI.Liin судоnої па.1ати у циnільпих спраnах Вищого спеціа
лізованого суду України з ро.зг.,1Я.LІУ циnільrшх і кримінальних спраn 14 
nересня 2011 р. у спраnі N2 6-2517cn10 nинесла рішення, nрахоnуючи, 
11[0 ро:НІИСКа Е C3VIC ІІііlТНСІЩЖСНЮІ\1 укла;[СНН}І J(OI'OHOpy, а ОСТанніЙ Е 

ук.; шле Н ~1 М :::; VIOMC НТУ ІІСрС іШ Чі І ТЮ ІІІ СЙ, і ІІІ О р0311 ИСКа са \13 І 10 со()і Е ІІЇ,І(
ТБердЖеННЯМ пере.LІачі грошеІ':r та укладення .LІоговору позики. ]а значена 

в розписці .LІата вказує лише на день її сЮІа.LІання, який може не співпа

дати з мо :ментом передачі грошей [З]. 

438 



В Постаноні Су;юної ІІШІ<ІН1 у нині;Іhних с11ранах Верхонно1п Cy;Ly 
України ні;( ІХ нересн~І 2013 року у СІ Ірані N~ 6-63нс13, бу .. ю нстанон..ІІе
но, ІІІ О 3а СНОЄЮ суттю р03ІІИСКа І ІрО ОТрИ\13НН~І Н борІ- ІJЮІІІОНИХ КОІІІТіН 

є ;::юкументом, який швається боржником кре.J:итору за цоговором по

зики, пі.J:тверцжуючи як його у:к...1ацення, так і умови J:оговору, а також 

Jасnідчуючи отри~tюшя боржнико~t nb кредитора пешюї грошоnаї су:ии 
або речей. Також, стnер.а.ж..гуnалось, шо .аос.1і.ажуючи боргаnі розписки 

чи .аогоnори пошки, суди пошпші nияn.1яти спраnжшо прапоnу приро.ау 
ук.;ШіLСНОП) iLOI'OHOpy, Не3ШІеЖНО HiiL наі1\іІсНуНаНЮІ iiOKy\ileHT<l, і :ШJІеЖНО 

ні;( УСТ<ІНОНJІеНИХ pC3)CihT<J.TiH ро6ИП1 HiJ"[IIOHi)·Lнi І Іраноні НИСНОНЮ1 [І j. 
До подібного висновку .аійш .. 1а Су.аова па.1ата у циві..1ьних справах 

Верховного Суду України у Постанові ві.а 11 листопа.аа 2015 року у спра
ві N~ 6-1967ucl5. Так, за своєю суттю розписка про отри:v~ання в борг 
грошових коштіn с .аоку~tентшл, який nидасться боржником кре.аито

ру за .аогоnором позики, пі.атnер.ажуючи як його укJІа.аеппя, так і ума
ни J(ОІпнору, а також 3асні.іtчуючи отриманни Gоржнико\І ні.іL крс.мпора 

11енної І1ЮІІюної су\Н1. Отже. ;юсJІі;tжуючи Gор1·оні р(ВІІИСЮ1 чи ;юІ·оно

р:и позики, cy.J:II повинні вияв .. 1яти їх справжню правову приро.ау, не
зважаючи на най:\'rенування .аокумента, і за.1ежно від установ .. 1ених ре
зу.lьтатів робити ві.аповідні правові висновки. Таким чино:v~, розписка 

як .аоку~tент, що підтnер.ажус боргоnе юбоn'язапня, ~tac :~лістити у:\юnи 
отрІнtашІя позичальІІИКО:\1 n борг грошей із зобоn'язашІЯ~f їх поnернен
ІІ~І та іLаП1 ОТflИІ\ШІІШІ КОІІІТЇН [2j. 

Враховуючи ІІа ІІе,:tеІІІІі ТІІер,т(жеІІІІ~І \ЮЖІІа ІІриі1ти J(O ІІастуІІІІИХ 

ІН1СІІОІІІ<ЇН, По-ІІСрІІІС, I<OJI И pOJII ИСКа ІІЇіLТВСр;окус ІШS.ІШ ІЇСТІ, ІІО:JИ 1<0-
ІЮП) :юGон'~ваНН}І, І-ІОНа МОЖС бути ІІСре;tаНОЮ борЖНИКО\11 І<реіІИТОру у 

GуіІh-}ІКиі1 час 11ісш1 ІІерс;шнн~І І·роІІІеі1, оскіJІhКИ нею ні;(тнср;tжуєтhоІ 

наявність боргового зобов'язання. По-друге, окрі:\t БИ:\ЮГ встановле

них правилами українського ці..1ового мов.1ення, в розписці повинні 

nказуnатися підетаnи отри~tання пре.а:иету цогоnору та умоnи цогоnору 

позики. По-трете. у nипацках ноnаuії боргу у поJикоnе зобов'язання, n 
розписці поnипно зазначатись первісне -:юбоn'язапня. 
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КАЛ/ТЕНКО О. М. 

І Іш(ЇlJН<LІ hНИЙ уні нерситет «01 (есhка юри1 (ична ака1 (е\1ЇЯ», 
доцепт кафедри циnі..-тьпого праnа. кандидат юридичних наук, доцепт 

ЦИВІJІЬІШ (ГРОМЛДЯІІСЬКЕ) ІІЛРТІШРСТВО ЯК СІ !ОСІБ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ІМ. СІМ'Ю 

СіVІ\1:::; }(і.ШНіХ ча сін Е О\: НОННИМ ІІрИрО;LНИМ ОІ:Сре)(КОМ 3pO<:TaHH~J та 

р(ННИТКУ _ІJ ЮіLИНИ. Л КМИНі ні;L ІІрИрО;LИ ІІрИЛ:\1\ШННа :щатніСТh СТНОрюна

ТИ сімеі1ні СОКНИ (а не УК..ІЩІЩТИ JIJ.,JIOGИ) та ІІрОЖИНаТИ Н НИХ. Саме ТО\-1У 

право на сім'ю є одни:\1 з визначальних особистих немайнових прав фі

зичної особи в законо.Jавстві більшості країн світу. Не обход1пь увагою 

зазначене особисте пемайноnе праnо і вітчизняний зaкoпo;:raneuL. В 

націоналLІюму законодаnстnі праnо па сім'ю закріплюстLся фактично 

}(Вічі - J) статті 291 І ~К Украіни та в статті 4 СК Украіни. В науці ци
J)iJJJ,ІIOJ"O та сі.V1СЙІЮІ"О ІІрава ВИJІШЧ<і.СІІ>С~І :>МіСТ ОСО6ИСТОІ"О ІІСМ<і.ЙІІОВО-

1'0 ltpaвa ІІа <:Ї.\-1'10. ;lo IJ[,OJ'O ІІрОІІОІІУСІ'І,С}[ ВКЛЮЧаТИ ІІаСТУІІІІі СКJЩІ(ОВЇ 
еJІеVІенти: 1) VІожлиністh стtюреннн сіVІ'ї; 2) можлиністn ні;rhНОІ'О ниGору 
форми opr·aнijaJ(iЇ сноІ'О сімейноr·о житпr; 3) 1\ЮЖJІиністh ниGору осіб:::; 
якими утворюватиметься сім'я; 4) мож.тшвість проживати в сім'ї; 5) пра
во на повагу до свого сімейного життя; 6) право на підтримання зв'язків 
із ~шенами своєї сім'ї; 7) заборона роз.1у•Іення з сім'єю, всупереч волі 
особи, крім nипадкіn, nстапоnлепих n законі, тощо. [1; с. 39-45] 

Однак і.з спшшом часу і ро.зшпком суспL1ьстnа .зміст прапо па сім'ю 

також ІІостійно трансформуt:тhсн. Зокрема, наrrрик..ІІа.J(, 3·~rНJІ}ІЮТhІ:}І 

но ні форми орІ'ані:шІІ,іЇ сіVІсйноІ·о життн, икі не ІІерс;tGачені ЧІ1ННІ1М 3а

коно;:rавством, але існують в реа.1іях і потребують свого законодавчого 

врегу.1ювання. Однією з таких форм слі;:r вважати цивL1ьне (громадян

ське) партнерство- інституцію на яку вперше в історії безпосередньо 

·шерпуn сnою уnагу nітчизпяпий "Законодавець. 

Так з метою n;:rоскопалеппя ;:rіялLпості щодо утвердження та .за

Gе:1ІІсченн}І rrpaн і скоG(щ _ІJЮ;tини і І11ОМа)(}Інина к Україні нака:юм 

Пре:н1лента України 25 серrrни 2015 року Gу.ю :штнср,т(жсно НаІ(іоншІ nну 
с-тратсr·ію у сфері І Іран _ІІкщини. l2J Внас.Іі.ІlОІ< ЧОІ'О КаGінет Міністрін 

України 23 лІстопада 2015 року своїм розпорядженням затвердив П.1ан 
дій ;:r.1я реалізації Національної стратегії у сфері прав .1юютн:и на період 
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