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ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ГАРАНТІЇ ЗА ЦИВІЛЬНИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАІнИ 

}lОІ(і.ІІhНОЮ Е )(ИфсрСНІІ,іаІ(і~І ІІраІ-ЮІ-ЮІ""О рСІ'УJІЮН3НН~І YChOI'O КОМІІ

ЛеКСУ цивільних ві;:rносин, пов 'язаних з БІтдачею гарантії та виконанням 

пов'язаних з нею зобов'язань. Видача гарантій <(на БІгмогу без ;::юказів і 

уУІОВІ> - ue реальне явище, яке виклrкане потреба~пт відпові.іІних сус
пLlьrшх ni;:rrюcшr. У\юrш рипкоnої екопо:міки спонукають у-часrшкіn 

циnільпих nідпосип йти па ризик. Тому такий різпоnид гарантії поnи

нен GупІІ-нннаний у 1\икі.ІІhному КО}(сксі України (,т(алі- 1\К України). 

ІнІІІИЙ ІНІJlІ'ЩХІнтіt-і ttcpc,І(GaчaE нк.tючснни ,1~0 них ttенних умон. Ссрс,т( 

таких наз:ивається рішення суду на кор:исть бенефіціара, в:исновок не

залежного експерта тошо [ 1, с. 228]. Але 'ПІнні положення UK України 
про гарантію не виключають і розгорнутого визначення в гарантії її 

у1юn. При цьому слід врахувати, що обсяг зобов'язання гарантії (або 

розмір грошової суми, яку гарант взяв па себе обов'язок сп.1атити па 

КЩ1ИСІ'h Gснсфіціара) формшtnно і t·ранично ни3начаЕтnси у 1·арантії. 

І :шкон не нстаношtюЕ оGон\t:жу t·аранта ttcpeнip~tп1 :шконністn і оG

І·руІпованісІї, вимоt· кре;tитора. Проте встшюв.tюстt,си оGов\t-юк t·а

ранта нетанокити ні;~Іюні,т~ністn нимоr·и та ,т~о;~аних ;~о неї ;юкумснтін 
уvюнам гарантії (ч.2 ст.564 ЦК України). При І(nому 3аконом 11рнмо не 
встапоnлосться мінімальпий набір умов гарантій, умов, які можуть 

бути названі необхідними чи істотними (за аналогією з істотними умо

вами договору). Лише пепря110 зі змісту закоrюдавчих положень про 

гарантію ВИІL1ивас, шо в гарантії 11ають бути визначені її строк і роз

мір грошової суми, що за відповідrшх обставин 11ас бути сплачена па 
КОрИСТІ:. КрСЛИТОр3. Не HCTaHOHJIIOIOThC~I і VІСЖЇ І Іра на гаранта НК..ІІЮЧ3ТІ1 

ло її jМісту ІІснні уVІони. 11\оІІран;rа, І'арант Іюнинен нрахонунати, ІІ(О 

він пов'язаний договором з принципа.1ом, який згідно зі ст. 567 ЦК 
України оплатив йому послугу з ви;:rачі гарантії. Атrе невіzшовідність 

гарантії умовам договору між гарантом і принципа.1ом не є підставою 

її недійсності. З іншого боку. визначаючи умови гарантії, гарант поnи
пен враховувати, що Jміст гарантії може стати причиною ві;:rмови бе

нсфіІІ,іара rrрийю1ти її. YGy;(n-5.:rкoмy ниІш;tку І<1рант vшє 11енну cнoGo;Ly 

у нrнначснні умон І'арантії. Ві;tтак у 1·арантії можутn Gути нстанон.Існі 

наступні умови: 

1) гарант зобов'язується сп.1атити бенефіuіарові грошову суму, що 
с:к.1адає договірну ціну поставлених бенефіціаром принц:ипалу товарів, 

викопаних робіт, паданих послуг за умови, шо uя ціпа пе бу;:rе спла

чена пршшипа.1ом впродовж одного місяця після передапня товарів, 
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ск.;ш;ШНН}І акту 1Іриі1Н}ІТ'І'}І робіт ЧИ акту І ІрО на;ШНН}І ІІОС;ІуІ: У ТаІ<О\1У 

ІИ1113)LКУ GснефіІ(іар НС МОЖе на;(аН1J(ОКаЯ1 НССІІ.·ШТИ ІІ.іНИ, а І'Щ1<ІНТ :ш-

3ІН1Чаі1 ІІ(В()ан .. І}ІЄТhОІ МШІСН11-ІОСТі :ш на;(аНИ\Н1 6снефіІ(іарО\1J(ОКумен
ТаМИ перевірити ві;:шовіJність і обгрунтованість пре.J:'явленої J:O нього 
ви:\юги. To:\t)~ якщо законо.J:авеuь не визнає з.J:ійснення платежу за га
раптісю беJумошІим, nіп поnипен перешкоджати то:иу, щоб умовами 

гарантії передбача.1ося яійспеппя платежу пе пегайпо. а піс.1я CILliШY 

tюзу:\нюго строку, пеобхіJ:пого iLlЯ отримапня .аоку:иептіn ni.a припuи
ІІаJІа, ИКІІ~О ОСТанніtі 3аІІерсчує обІ]1УНТОНаНіСТh ІІре)·L\ІНJІСНОЇ НИ\ЮП1 Ж) 

1·аранта. При І(nому 1·арант \юже обумокити 1-раничну суму .іюІ·онірної 

піни, сшшту якої він гарантує; 

2) гарант зобов'язується сп.1атити грошову су:\'гу в роз:v~ірі неустойки, 
нарахованої бенефіціаро:v~ у зв'язку з порушення:\'І зобов'язання прин

uипа.lО:\1, а.1е пе бL1ьше пешюї су:\1и; 
3) гарант зобоn'язусться сп.1атити грошо nу суму n розмірі суми іп

:tексаІІ.ії 3абор1·онаності ні.іLІІоні;tно J(O ч. 2 ст. 625 І tK: 
4) ІЩ1аНТ :юбон\І3УЕТhСИ СІІJІаП1П1 1]10ІІІОНУ СУ\ІІУ Н р03\іІірі :1Gиткі Н, :ш

ВJ:аНИХ бенефіuіару порушення:\'І забезпеченого порукою зобов'язання. 

Граничний розмір цієї су:\'ш може бути пере.J:бачений умова:\'ш гарантії. 

Якшо в у:\'ювах гарантії зазначається на «зав.J:ані)> збитки, за гарантом 

треба nи:шати праnо переnіряти факт їх :шn.ааппя, а бепефіціара с.1ід 

nизпати юбоn'я:шпим па.ааnати nідпоnі.апі .аокази. Не :\ЮЖІІа допусти
ти, 11(06 беІІефініар О'І'рИVJ<Ш Ні,Т( ПІраІІТа бі;ІІ>ІІІС, ІІі Ж НіІІ МОЖе ОТрИМаТИ 

Ні,Т( ІІрИІІІІІ1113.Іа, }ІКИtі 1Ір11ІІУСП1ВСИ ІюруІІІеІІІІ}І 'Іабе-нІеЧеІЮІ'О 110рукою 

10GОІІ\І1НІІІІ}І, Tov1y :>а ІІрИІІІ(ИІІа~Ю\1 с.:ІііL ІН11ІІаТИ ІІр<lІЮ ІІа ІІііLІІІК(Щу

наНН}І і1о\ІУ бенефініаром рі:mиІ(і v1іж сумою, очm\шної ні;L І'аранта, і 

<.:у\юю, }І І< У нін \!І ан І І рано отри мати ні;( ІІрІ1ншнш;ш, І k І І рано с .. ІііІ :шк рі
пити у UK України. Л. О. Ссіпова вис.1ови.1а з uього приводу таку J:умку, 
шо грошова сума, яка сп.1ачується гарантом у зв'язку із зав.J:анням бе

пефіuіару Jбиткіn, <<:\юже бути бL1ьшою, апіж реально заnдані порушен

ням зобов'язання збитки. розмір яких за ст. 623 UK України докаJусться 
кре.аитором. Крі:и того, порушеппя зобоn'язаппя, пе забезпеченого пе
устоі1кою, може юаІ'аJІі не ниІuІикати :шн;шнн}І 3биткін, ш1с ж І(С ні}ІК 

не нн;н1нап1\іІе на обон\13ок 1·аранта нин;штити на користn оснонноІ'О 

кре.J:итора визначену в договорі суму>> r2, с. 405]. 3 точки зору чинного 
законо.J:авства, це, по-перше, за.1ежить від змісту гарантії. По-друге, у 

ПК України не:\tає правових норм, які б допускали безпі.J:ставне отри

мапня бепефіціаро:\t niJ: гарапта коштів. тобто отри:\tаІІІІЯ таких коштіn, 
па отримапня яких nід припuипа.1а nіп пе :иаn праnа. По-трете, з точки 
~юру de lcgefCгenda, ик ра3 і є ІютрсGа у нк~І ючснні ;ю І tK України таких 
ІІрани~І, }ІІ<і G 3аGе:111ечуншІІ1 скнінш1снтністn у ні.;tносинах <<бенефіні
ар - принципал - гарант>>. З урахуванням uього не можна J:опустити, 

шоб у випаJ:ках, коли виконанню зобов'язання принципало:\'І перешко

J:Жа.lа непереборна сІ·ша і ко.11І вик.т1юча.1ось стягнення бенефіціаро:v~ з 
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ІІрИНІІИІШ.·Ш 36ИТКіН і нсустоі1ки, T<J.KC СПІІ"НСНН~І J(OIIYCKaJIOCb 3 І-аран

та. Окрсvю CJІi;L :шІІсрсчити 11роти НИ3НаНН}І dc lсgсІаtаІрОІІІоноїсу\1И, 
~Іку І'Щ1ант СІІ .. шчуt-: н р(нмірі 3Gиткін, :шн;шних 6снсфі1~іару ІІЩ1УІІІсн

ням основного зобов'язання, «заз.J:а.:Jегідь визначеними збиткамю> [2, 
с. 4051. Правова конструкція зазца.:Jегі.J:ь визначених збитків на uей час 
nизнасться Господарськи~t кодексо11 України, ст. 225 якого цопускасть
ся попнжеппя сторона~ш цогоnору такого порядку визначепня ронtіру 

3биткіn. Отже, за 11ежа~ш ції Господарського кодексу України таке по
П)іtжснн}І Е НС\ІІОЖJІИНИМ; 

5) ИКІІLО І'Щ1<ІНТ Н~ЮКрС\іІ;ІЮЄ ІІСННі СУ\ІІИ IIJI<J.TCЖiH, }ІКі НіН :юGон\І

ЗУЄТЬСЯ сшштити на користь бенефіuіара, то він :\юже встановити і за
га .. lьну суму, бі .. 1ьшу за яку гарант не повинен сп.:Jачувати за гарантією ні 
3а яких у:\юn (крім сум, сп.:JачуnаІшх гарапто~t nпорядку n.:JасІюї nідпо
nідальпості перец бепефіціаро~t згідно 3 по.:-JожешІЯ:\1 абзацу цругого ст. 
566 UK України). 
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ІІР~;дСТ"-ВІІИЦТВО У ЦИВІJІЬІІОМУ ІІРАВІ ТА ЦИВІJІЬІІОМУ 

ПРОЦЕСІ: КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ 

Поnгий час у uиnільпо-проuесуа.:Jьній науці пануnа .. 1а цумка про 
ІІрСJ(СТ<ІННИІ(ТНО у I(ИHIJihHOMY ІІрОІ~ССІ ~ІК НИіL І(ИНІ;ІhНОІ'О ІІрС;LСТ<ІННИ

ІІІНа [1, с. 39; 2, с. І ІЗ; З. с. 12]. 
До основних вітмінностей uих інститутів можна віднести такі ха

рактерні риси. По-перше, правовідносини, шо ск.:Jадаються ~tіж пред

ставнико~t і цовірите .. 1ем, прецставником і суцо~t у uиві:Jьно~tу проuесі, 
мають різний галу3еnий характер. Праnоnіцпосини ~tіж пре,::rсташшко~t і 

,::ronipитe .. le~t :\tають матеріа .. 1ьно-праnоnий характер і регу.11оються нор-
1\Ш\ІІИ І(ИНіJІhНОІ"О, тру,Т(ОНОІ'О, а,Т(\іІіНіС'І11<ІП1ННОІ'О, Сі\іІсі1НОІ'О І Іра на TOIILO. 

Праноні.іtносини \іІіж ІІрс,т(станю1ком і су,т(о\11 у І(ині;Іьно\іІу ІІрОІ(ссі рс

гу .. lюються нор:vt:а:\'ш циві..1ьного процесуа .. 1ьного права, є циві .. 1ьними 
процесуально-правоВІІ:\'ІИ. 
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