
нііtІrоні;~но, :шохочуютnси економічна інтеІраІІ,іи. У1·о;ш ІІJЮ асоІІіаІІію 

ІІри;~ішІє осо6m-1ну уна1·у І'арrvrоні:шІ~ії не тіJІnки чинною, а~~ май6утнnо

І'О 3аконо;~анст1-ш України 3 1 Іраном ЄС, ро3І'ШІ}щючи 1 І.е~і ІІрОІІес ик на ж

лив-у умову зміцнення еконо:мічних зв'язків між сторонами; поступової 

інтеграції України до внутрішнього ринку СС; завершення перехо;:rу 

країни до фупкuіопуnання рипкоnої економіки. 
Важrпшо, що гармонізація українського законодаnстnа з праnом 

Евросоюзу шляхом присднапня до :\1іжнаро;:rпих стап;:rартіn може по

ІІІирюнати<.:$.1 також на сектори, СІІіНІІраІ($.1 н $.ІКИХ не ІІерелGачаєтnоІ 

ІrожJженюІми УА. 1\е стосуr:-:тnс~І насам11ере;r сфери ІІринатноІ·о 11рана, 

госпо;:rарського права, трудових та соціальних ві;:rносин, тощо. 

НЕК/ТК. Г. 

І Іа11іональний унінерси 1 е 1 «О)lеська юри,lична акщlе~Іію>, 

доцент кафедри цивіtьного права, каНДІrдат юрищгпшх наук 

ОСОБЛИВОСТІ І ІОВ~:РІ ІКІ 11 ІЯ БЮІ ІЩСТЛВІ 10 
НАБУТОГО АБО ЗБЕРЕЖЕНОГО В РАМКАХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

З БЕЗІІЩСТЛВІІОГО ЗБЛГЛЧКІІІІЯ ЗЛ ЦИВІJІЬІІИМ 

ЗЛКОІІОДЛВСТВОМ УКРАЇНИ ТА DCFR 

Осо6.Іrивості rrовсрІІСІІІШ Gс:>ІІЇ}(ставІtоІ\1 J6апtЧСІІІІ>І роJкриваюп,с>І 
у !J1аві 5 КІІІ11'11 VII I)CFI{. У ст. VI 1.-5: І О І I)CFI{ :<а:JІ ш частьс", 1110 у ра:< і, 
якщо з6апtченш:111 uистунас майно, яке \tоже Gути ноuернене u натурі, 
гой, 1110 jGаІ·атинси, Іrонертає 36аІ·ачеНН$.І 3а l\OІrovroгoю ІІере}(ачі такоІ'О 
vrайна ІrотерІІіжчvІу. Зavricтr-, ІІсре}(ачі нкюано1л майна той, 11~0 :16агатин

ся, :може повернути потерпL1о:му грошову вартість збагачення у випадку, 

якщо пере;:rача :майна в натурі зажада .. 1а б ві;:r того, що збагатився, неви
правдані зуси.1.1я або nитрати. Якщо той, шо збагатився. бL1ьш пе здат

ний передати майно. шо ск.1адас збагачення, nіп поnертас збагачення 
за ;:rопомогою виплати його грошоnаї nартості потерпіІІо.\tу. В частині, 

н $.ІКіі1 то~і, ІІ(О j6а1·атиноІ, отриман :шvrістnтако1·о майна су6ститут, 11еі-·і 

су6ститут ск.;Іа}(ає jGаІ·аченн~І, ІІ(О ІІі}І,..·І~ІІ·ш-: Іrонернснню, ~ІКІІ(о: 1) то{і, 
що збагатився, є добросовісн:им у :момент розпорядження :майном або у 

:момент його втрати і здійснює вибір на користь повернення субст:итута; 

або 2) той, що збагатився, є несумлінни:м у мо :мент розпорядження май
пом або у 1юмепт його nтрати :ш умоnи, що потерпL1ий -з;:rійснюс nибір 

па користь субститута і такий nибір пес песпраnе_;mиnим. 

Той, ІНО 3Gш·атинс~І. є ;rоGросонісни\І, $.ІКІІ(О кін не 3Нан і не можна 

6y.1ro р(вумно 1 Іри 1 1устити, ІІ(О нін 3НаЕ 1 Іро те, ІНО :16а1·аченни нео6r'рун

товане або вірогі;:rне стане таким. 

525 



У ст. VII.- 5:102 I)CFR роjкринаютhС$.1 І Іраноні наслі,т(ки нс\южли

ності ІІонсрнснн~І бсjІІі;(станного jбаІ'ачснн$.1, у натурі (стосуєтhси 3баІ·а

чснн~І, ~Ікс :шні;юмо не може бути Іюнсрнуто н натурі). У тих ниІІаJ(Ках, 

коли збага~Іенням не є майно, яке може бути повернене в натурі, той, 

шо збагатився, повертає збагачення за допомогою виплати його грото

nої nартості потерпілому. Обов'язок особи, що збагати"1ася, обмежений 

розміром заощадження, якщо той, що збагатився: не пого.Jжуnаnся па 

Jбагачеппя або буn добросовісним. Проте n тих nипадках, коли збага
чснн~І бу.110 олсржанс на ІІі;(стані УІ'о;rи, ~Іка ни3начш1а І(іну або нартістh 

ТаКОІ\) 3баІ·ачСНН~І, ТОЙ, 111,0 JбаІ'аТИНОІ, ~ІК V1інімуv1 :юбон\І3аНІ1і1,ІtО НИ
ІLlаТИ uієї грошової су:vш за умови, що уго.Jа в:иявилася нікчемною або 

оспорюваною по пі.Jставах, шо не зачіпають встановлення ціни. 
Схожі праnила про поnерпеппя беJпідсташю набутого майна n па

турі або nідшко.Jушшпя його nартості у ра 3і пемож.тпшості поnерпення n 
патурі закріп"1епі й n українському закоподаnстnі (ст. 1213 ЦК України). 
Проте ІІшюжснни I)CFR 3Начно бі"ІhІІІС .Іtста"Іі:юнані. -Зокрема. україн
СhЮІМ 3аКОНО,JЩНСТНО_\1 _\10Ж.ІІИНіСТh НИІІJІаТИТИ I'JJOIIIOHY нартіСТh vшtіна 
замість повернення його в натурі допускається л:ише у разі нелюжлuвос

ті повернення майна в натурі, тоді як у DCFR закріплено можл:ивість 
повернути потерпі"1ому грошову вартість збагачення у випадку, якщо 
передача майна n патурі зажадала б ni.J того, що збагатився, пеnипраn
дапі зуси"1"1я або nитрати. Не містить українське закоподаnстnо і праnил 
llltЩO ІІОВСрІІСІІІІИ субституту ОТрИ МаІ 101'0 :>а_\1 і сл, Gc-311 і}(СТа ВІ 10 І шGутою 

маЙ ІІа, ОСО6JІИІЮСТСЙ ІІОВСJJІІСІІШІ JGш·ачСІІІШ, ЩО ІІС МОЖС Gути ІІОВСр

нуто н натурі ( нартості роGіт, Іtіни ІюслуІ'). 
У ст. VII.-5:1041)CFR ни:тачаютhси особлиності Іюнсрнснн$.1 ІІЖ)іtін 

ні;( майна, ІІ(О ск;Іа,т(ає бсJІІі;(станнс 3багачснни та НИІ'ОJ( ні;( користунан

ня ним. Повернення плодів та користування ставиться у залежність від 

добросовісності особи, що збагатилася. Так, за загальним прави"1ом, 
обоn'яJок поnерІІути збагачешІя розпоnсюджусться ІІа пло.Jи і користу

nапня ним або бу.Jь-яке заоша.Jження. nироблепе таки1ш плода1ш або 

користуnашІЯ:\1, якщо розмір заощадження менше. Проте якщо той, що 
:1ба1·атинси, олсржує ІІJІОіlИ або користуєтhС$.1 jбаІ'ачснюІV1. Gу,т(уЧІ1 нс

лобросонісним, IIOHCJJHCHH$.1 3баІ'аЧСННИ JJOjiiOHCKЩЖYЄThOI на ІІJІtЩИ і 

користування, навіть якщо розмір заощадження менше, ніж вартість 

таю-тх ІLlодів або користування. 

В україпсько1tу закоподаnстnі поря.Jок nідшкодуnаrшя доходіn nід 

безпі.Jсташю набутого майна і nитрат па його утримапня nизпачепо у 

ст. 1214 ЦК України. У nкаJапій статті також с прив'язка до .Jобросоnіс
ності особи- особа, що JбаІ·апиас~ІІюнинна ні,т(ІІІко;rунати неі .ІtОХtЩІ1, 

~Ікі но на о;rсржа;ш aGo мо1-:.:ш tщсржати ні,т( І(hОІ'О vшtіна 3 часу. кш1и І(~І 

особа дізналася або могла дізнатися про во"lо.Jіння шrм майном без до
статньої правової пі.J:став:и, тобто з моменту, колІт вона J:ізнається про 

свою недобросовісність. 
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У ст. ст. \'11.-6:101- \'11.-6:103 [)CFR н~нначені обстанини, 3а иких 
особа :шiJІhiOIE'I'hC~I ні;( ІІОНернеНН~І бе:1ІІііІСТаННОІ'О 3баІ·ачеНН~І. В укра

ЇНСhКОМУ 3<J.KOH(Щ<J.HCTHi СХОЖе ІІрани;ю \1іСТИТhОІ у а63. 2 Ч. 1 СТ. 1214 
ПК України, зrі;:шо якої особа, яка набу .. 1а :\tайно або зберегла його у 
себе без цостатньої правової піцстави, має право вимагати віцшкоду

шшпя зроблених нею пеобхіцпих nи:трат па майно nb часу. з якого nопа 
:юбоn'я:шпа по nерпути ,::юхо.аи, тобто обсяг бе шідсташю отриманого або 

3бережепого :\tайпа лtепшусться па обсяг nитрат, понесених у 3n'язку з 

tіоІ'О отри\шнн~Ім aGo 3Gережснн~Ім. ОіІнак, на ні)1міну ні)1ІtК України, 
у Ч. 2 СТ. Vll.-6:]()] I)CFR 3<ІКріІІ;ІСНО НИНИТЮ1 :111рани;ш І ІрО Ні.іІІІІК(Щу

ВаННЯ витрат, понесених у зв'язку з безпі.аставни:v~ збагачення:\'І. 

Також у положеннях DCFR .аета.1ізуються випа.аки, ко .. 1и безпі.а
ставне збагачення не пі.J..lягає поверненню. Пі.аходи українського та єв

ропейського законодавця при шппачеппі шшадкіn, колІ безпі.астаnпе 

3багачеппя пе пі.J..lягас поnерпешпо, nідрі3пяються. Так, україпський 
3аконо;щнсІІ.nуст. 12151tK України н~вначає, що не ІІі;tлІІ·а~:-: Іюнсрнен
ню Gе:111і.іІСТанно набуті: :шробітна ІІJІата і ІІ;штежі. 1110 11риріннюютnс~1 
.ао неї, пенсії, .аопо:\'ІОПІ, стипен.аії, ві.ашкодування шко.аи, завданої ка
.1іuтво:v~, інши:v~ ушко.аження:v~ здоров'я або смертю, алімент:и та інші 

грошові сум:и, надані фізичній особі як засіб .ао існування, якшо їх ви

п.lата проnе.аепа фізичною або юридичпою особою доброnі.:rІьІю, ш nі.а

сутпості рахупкоnої по:юrлки з її боку і педобросоnіспості 3 боку пабу
нача aGo іІІІІІС vІаі1но. ~ІКІІ(О І(е встаІюв.ІеІІО Jаконо\І. На вііІ\Ііну вііІ llK 
УкраЇІІИ, у [)CFJ{ 1\СТаІЮН;ІСІІе :ІаІ'ШІІ>ІІС ІІраІІИ.ІО, :ІІ'і,Т(ІІО ИКОVІУ особа, 

IILO J6НПІП1~ШСS.І, ІІС -юGоІІ'И-ШІІа ІІОНСрТаТИ :J6аІ'<lЧСІІШІ у ВИІШJ(Ку, S.IKII(O 
3aMiCTh І(hОП) 3баІ·ачеНН}І тоtі, 11(0 3баІ!1Н1НСИ, H<li(at; іНІІІе 3баІ·а•ІСНН}І 

третіtі особі і у МОМеНТ T<J.KOI"O на;tаНН}І тоtі, 1110 :16аІ'аТИНС~І, ~ІК і рані111е 

за~1ишається ;юбросовісниУІ (ст. VII.-6:102 DCFR). 
Крім того, згі.ано зі ст. \/11.-6:103 DCFR, якшо цоговір або інший 

юри.аичпий акт, па пі.астаnі якого отримапо збагачеппя, с пікчемпим 
або ефектиnпо оспорепий упас .. 1ідок порушення олюго з фупцамеп
тальпих пршщипіn або і:иператишюї норми. особа, шо збагапшася, 
не ~юбон\13ана Ію нертати нсоGІ"рунтонане 3баІ·ачсНН}І н тіtі мірі, н }ІІ<іі1 

ІІОНернеННИ СУІІерсчи;ю Gи ІІі;ІИ\1 НСТаНОН .. ІеНН}І Т<ІКИХ ІІрИНІ(ИІІУ aGo 
норми. 
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