
3аконо;шнстна Єнр(mсі1сnкоІ'О Сокну•> l4J). lЗJ А;Іс І(сі1 Закон стосуt-:тh
ОІ .·І И ІІІС (ЩНОІ'О І<ОНКрСТНОП) НИ;Lу а;(аІІТ<ІІL.іЇ (а;(аІІТ<ІІL.іЇ 3<ІКОНОіШНСТН<І), а 

НС ІІр<ІНОНОЇ <ІіШІІТаІІіЇ Н:ШІ'а...Іі, КОТра t-: TCpVІiHO-IIOH}IT'I'}IVI, ИКИМ VIOЖYTh 

позначаться усі випа.J:ки при.:иштування (за J:опомогою різних мето.J:ів) 

су:\tішуваних правових систе:\t у проuесі та в резу.:Jьтаті інтеграuії вза

га.lі, і Європейської інтеграuії. особ.1иnо. При uьо:му nарто наголосити, 

шо прапоnа а,::rаптація не :иас сенсу поза іптеграцісю, так са:ио, як іпте

граuія. не:мож:Jrша без правоnої адаптаuії. 
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ГОЛУБЄВА ТТ. JO. 

ІІаІ(іона.І ьний ~·ні нсрсиlст «О_.(сська юри_.(И'ІНа ака_.(С\ІіИ», 

ШВі,ІуІШЧ К<І.фt'ЛрИ ІІ~ІІІі.ІІ>ІН)І"О ІІрОІІt'Су, ЛОКІОр КJl'mЛИЧІІИХ ІІаук, ІІрОфt'СОр 

МІСЦЕ СПОЛУЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СЕРЕд 

ЗОІЮВ'ЯЗЛІІЬ З МІІОЖИІІІІІСТІО ОБ'ЄКТЛ 

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАІНИ 

3о6он\І:ШННИ ІЮСііШЮТh ()j[HC 3 I~CHTpaJІhi01X МіСІ(h у ІІИНіJІіСТИЧНіtі 

;юктрині, <І :юGон\І:ШJІhНі ІІр<ІНОНі;LНОСИНИ t-: К.·ІЮЧОНИМИ Н І~Ині;ІhНОVІ)' 

обороті, оскі.r1ьки визначають його динаміку. Об'єктом зобов'язання є 

те, на шо спрямовані права й обов'язки учасників зобов'язання, тобто 

ті ції, з.J:ійснення яких (чи утримання віц яких) крелпор :\tає право ви

магати nі,ц боржника. 

Можна ШІJ:ілити три nи,ци зобов'язань з ~нюжшшістю об'скта 
3О6он'}І3аНН}І: 

1. Зо6он\І3<ІНЮІ :1 11ростою \Іножинністю оG\-:кта - сІю;Іучні 

(«сое.аините .. lьньІе>>- рос., за тер:v~іно .. 1огією uиві.rІістів ХІХ- початку 

ХХ сто .. 1іття) зобов'язання. 
2. АТІьтернативні зобов'язання (obligatioaltenшtiva). 
3. Факу.1ьтапшні зобов'язання (obligatiofacultatiYa). 

520 



Так, В. І. Гш1енинсnкий нюи1-шн :юGон'юанн~І3 VІножинністю ІІре,т(ме

та (ми пториv10 11ро множинністn оG'єкта) сІ<Jш;rними 3оGон\І3анн~Іми, 

ІІ(О ні;rрі:1н~1ютnс~І ні;r І Іростих :юGон'и:шнn, :1нажаючи на те, чи має но но 

предметоУІ тільки одне за;::юво .. 1ення, або ж ;:rва окремі за;:rово .. 1ення, або 
бі..1ьше. ОкреУІі за;:rоволення можуть бути визначені трояки:м чином, а 

са11е: 

1) кожне з uих за;:rоrю .. 1епь с .. 1ідус кре;:rитороnі й кожне обтяжус 
боржника. У uьому рюі скла;:rпе Jобоn'язаппя розпадасться па стільки 

І Іростих :юGон'и:шнn, скі.11 nки н l\ОІ'онорі ІІО3Начсно jа,т(оно .. Іенn; 
2) ;ша 3ало но;Іс н н~І VІожутn Gути нка3а ні таки v1 чи ноv1. 111 о тіл nки о;rне 

з них слі;:rує кредиторові з боку боржника, тобто або одне, або інше, або 

одне й інше разом. У uьому разі зобов'язання наз:ивається розділовим 

( <<разделительпьІ:\І>> - рос.), obligatioalterпatiYa; 

З) з двох за;:rоrю .. 1епь, Jалrачепих у договорі, о;:rпе тітrьки складас го
.. 1ошшй пре;:rмет зобов'язання, іпше ж прилrачасться J тісю :метою, щоб 
ІІОJІеІ'ІІІИТИ СІІ;шту, iпfltcultatcsolutionis; ННаСJІі}(ОК ЧОП) І'О,.ІОННИtі oG'ЄKl 

:юGон\13аню1 може Gути 3амінсний іншим, і тому такс :юGон\13анн~1 на

зивається «замен:ительньІ:м•> (рос.), obligatiofacнltatiYa [1, с. 203-2041. 
3 трактування:м першої груп:и, що виділив ІЗ. І. Го .. 1евинський, м:и 

не згодні, оскі .. 1ьки тут :мається на увазі зобов'язання з декі .. 1ько:ма 
об'сктаУІи, всі J яких УІають бути викопані, пазвеУІо їх- зобов'язаrшя 

з простою мпожиппіспо об'скта. Хоч іпо;:rі вважають, шо зобов'язання 

J МІЮЖИІІІІіСТІО о()'скта ІІС С ІІ,і .. ІІ>ІІИМ :юGов·~ІJШІІІИ_\1, а ро:JІШ}ЩІОТІ>С~І ІІа 
сті .. ІІ>КИ :юGов\ІJі1111>, скі .. ІІ>КИ С оG'сктів, а .. ІС ТаКС JЮ:І}(і .. ІСІІІІ~І ВИІ'JІЩЩС 
ІІІтучниVІ, 3оGон\сшнни нанітn і:1 множинністю оG't:ктін є є;(иниVІ, :~о;(

накониVІ ск;Іа,Т(ОVІ учаСНИКіН, ІНО ІІОН'и:шні ЄJ(ИНОІО УІ СТОЮ (у ІІІ ИlХЖОVІУ 

смислі, оскілnки н кожної сторони снш1 VІста, нснІJНfКJІа;( отримати у 

власність майно з однієї сторони та отриУІа ти зустрічне надання з іншої 

сторони), яка ;:rосягається виконанням зобов'язання в uілому. 

Як роJділити зобоn'язаrшя з ;:roronopy міни будинку па ;:rекі..1ька 

мепш ціпних предметів? Якщо визнати, шо зобов'язання передати ці 

предмети розпадасться па декіrrька зобов'язань. то яким чиrю1t сторо
на, ІІ(О VІаЕ І І ерелати Gулинок, никонаt-: лекілnка ниник;Іих :юGон·~І3анn? 

Нанітn у тих :юGон\І3анн~Іх, llC такс ро:мілснни мож;Іино. нононе Gy;rc 
відпові;:rати інтересам сторін, які із своїх УІіркувань їх об'єдна .. 1и. Са:ме 
виконання у сукупності всіх пере;:rбачених дій УІожливо, що д..1я сторін 

є найважrrивішою уУІовою виникнення зобов'язання. Наприклад, по

купеuь бажаскупити ;:rекі..1ька творіn мистеuтва, але за умови, що йо:му 

потрібні обов'язково всі обу1юnлені твори, інакше n нього взагалі пе:ма 
3аІrікан;Існості н ІІОКУІІІ(і. О;rин тнір ик такий не Gy;rc ні;tІІОні,т(ати ІІО

іlШІnІІІИVІ :1аІІJІанонаним кре;(итором І(J.ІІ~Ім никористанн~І 11рс;rмста ІІО

купки. Якщо шт)гчно розділпи ue зобов'язання, то, передавши одну 
картину, про;:rавеuь бу;:rе вимагати оплати, при цьо:му ві;:r:мовившись 

від подальшого надання обумовлених творів, а покупець не зможе 
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ІІОНСрнути СНОЇ І'[ЮІІІі (Ні,Т(,Т(аНІІІИ картину), оскі;ІhКИ І(С Gy,J(C Т.ІуМаЧИТИ

С$.1 ИК Оі[НОСТОрОННИ HiilVIOHa Hiil :ю6он\І3і1НН$.1 (оКрСVІОГО 3О6он\І3аНН$.1 3 

куІІіН.ІІі-ІІр()і[ажу олнієї картини). 

Тому зобов'язання з множинністю об'єктів мають бути в:изнані єди

ним зобов'язанням. При цьому вони не ві;:rносяться ;:ro зобов'язань з 
пеnизпачепим З1tістом, па nідміну nід зобов'язань ал,терпатиnпих та 

факу.1ьтатишшх . 
.Зобов'язання з простою мІюжиІшістю об'скта (сполучпі зобоn'я

JаНН$.1) нi;(piJIOIIO'I'hC$.1 ТИМ, 11(0 oG\-:KT0\-1 ЇХ t-: )[СКі.ІІhКа J(іЙ. $.1Кі \>1i:l.t-: НИКО

нати боржник у Іюнному обС$.ІJі Gc3 11рана нибору никонати ту або іннІ у 

дію, боржник повинен виконати всі дії. 

Д. І. Мейер вважав, що сполучні зобов'язання не станов.1ять собою 

пічого особ.1иrюго: n юри;:rичпому nідпошепні nce о;:rпо -чи одпу, чи 

декіТІька дій особа зобоn'язусться nчипити. Можна, мабуть, кожну дію 
розді.1ити па ;:rекL1ька -па цілий ря;:r дій. Тому й :юбоn'я:шппя, n яких 
ІІрСJ(МСТО\-1 НИ}(аЮТhС$.1 }(CKiJІhKa ,!(іЙ, обуМОНJІЮЮТhС$.1 ТОЧНО так Са\>1С, $.11< 

і :юбоН'$.ІJаН Н$.1, ІІрС,і(МСТ $.1 КИХ СК.Ш}(аt-: ())[НУ ,І(іЮ l2, С. ] 26j. МИ ІІОННіСТЮ 
згодні з ученим та розглядаємо ці зобов'язання, тільки шоб підкрес

шпи ві;:rмінності альтернативних та факультативних зобов'язань від 

зобов'язань, які мають декілька об'єктів, всі з яких мають бути надані 

кре;:rитороnі без nшштку. 

При цьому палежпим nикопаппям сполучІюго зобоn'язаппя, шо мас 

ІІОІ'Ш . .:ИТИ ЙОІ'О, ІІОВИІІІІО ВІЛІШІШТИС~І ТіJІІ>КИ такс. ЩО ВК.ІЮЧаПН1С :J;LіЙ

СІІСІІШІ ВСіХ ІІСрс;tбаЧСІІИХ,І(ОІ'ОІЮJЮ.V1 ЧИ :ШКОІІОМ ;LіЙ борЖНИКа. Я КІНО Ж 

боржник ни конає тілnки OJlHY або ;(екілnка 3 ни3начених ;rій, але не неі 

ІІсрс;(бачсні ;rії, :юбон's-нанюІ VІає бути ни:тано ІюруІнениVІ 31 :шстосу

наНН$.ІМ HiiliiOHiJ(HИX наслііtКіН ІІОJJУІІІСННИ 3О6он\І3і1НН~І. 
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