
78                       Випуск 22

Постановка проблеми. Суброгація є невід’
ємним елементом страхової діяльності. Завдяки 
ним страховик має можливість компенсувати час-
тину своїх витрат, зв’язаних зі страховою виплатою, 
покладаючи їх на особу, відповідальну за настання 
страхової події (на третю особу).

Суброгація – новий термінологічний, але при-
сутній при колишніх правопорядках правовий ме-
ханізм. Можна припустити, що з розвитком ринко-
вих відносин практика прийде до більше широкого 
використання суброгації, що спричинить необхід-
ність її детального правового регулювання. 

Стан дослідження теми. До цієї теми спеці-
ально чи побічно звертались: В.А. Белов, М.І.  Бра
гинский, Д.М. Генкин, Є. Годеме, С.  Де диков, 
О.В.  Дзе ра, О.С. Іоффе, О. Кот, О.О. Красавчиков, 
О.  Ло   мидзе, Г.К. Матвєєв, І.Б. Новицкий, І.  А.  Пок
ров  ський, О.Є. Самбір, В.І. Серебровський, 
Ю.Б.  Фо гельсон, А.В. Чебунин, Я.М. Шевченко та ін.

Метою цієї статті є аналіз підстав переходу 
прав кредитора шляхом суброгації та підстави реа-
лізації суброгаційної вимоги.

Виклад основного матеріалу. В результаті 
настання страхового випадку страхувальник (ви-
годонабувач) стає кредитором, а особа, що завда-
ла шкоди, – його боржником внаслідок заподіян-
ня шкоди. Але після отримання страхувальником 
страхової виплати (відшкодування) від страховика 
права кредитора, що належать страхувальникові 
(вигодонабувачу), автоматично, тобто на підставі 
закону, переходять до іншої особи – страховика, у 
зв’язку з чим останній стає новим кредитором осо-
би, що завдала шкоди.

У результаті настання страхового випадку 
страхувальник повідомляє страхову компанію в 
обумовлений термін про настання страхового ви-
падку за встановленою формою. Якщо, напри-
клад, об’єктом страхування а транспортний засіб 
проводиться автотоварознавча експертиза, в якій 

експерт оцінює вартість відновлення автомобіля. 
На підставі цієї експертизи страхова компанія здій-
снює виплату страхового відшкодування або може 
оплатити вартість здійсненого ремонту автомобіля 
на підставі рахункафактури та інших документів, 
що видаються сервісцентром, ремонтною органі-
зацією тощо [1, с. 56].

З моменту виплати суми страхового відшкоду-
вання банківським платежем або через касу стра-
ховик набуває на підставі ст. 27 Закону України 
«Про страхування» відповідних прав щодо страху-
вальника, зокрема право звернутися із позовом 
до особи, яка винна у пошкодженні автомобіля (як 
правило, у результаті ДТП), і права вимагати спла-
ти збитків. Слід зазначити, що сам перехід права 
звернення до винуватця з позовом про відшкоду-
вання збитків не обумовлюється передачею спе-
ціальних документів (договорів, листів, доручень), 
а здійснюється на підставі прямої вказівки закону 
[2, с. 85].

Зміна кредитора в зобов’язанні в порядку су-
брогації відбувається в момент виплати страхового 
відшкодування. До задоволення майнових вимог 
первинного кредитора – страхувальника (вигодо-
набувача) до нового кредитора (страховикові) не 
переходять права вимоги до особи, відповідальної 
за збитки. Ці права належать первинному кредито-
рові до моменту задоволення його вимог.

Тому на практиці слід проводити відмінність 
між правом на суброгацію, яке виникає з моменту 
укладення договору страхування, і правом на реа-
лізацію суброгації, яке виникає після виплати стра-
хового відшкодування [1, с. 56].

Тому не можна вважати обґрунтованою ви-
словлену у літературі тезу, що не можна виключати 
такої ситуації, коли, наприклад, у договорі страху-
вання може бути зафіксована відстрочка виплати 
страхового відшкодування після визнання страхо-
виком своєї заборгованості перед страхувальни-
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ком, що дасть можливість страховикові частково 
компенсувати свої витрати, стягнувши хоча б час-
тину коштів з винної сторони [3, с. 15]. 

Варто наголосити, що єдиною підставою су-
брогації прав кредитора є виконання власного 
зобов’язання первісному кредиторові. Адже стра-
ховик не може не виплатити страхове відшкоду-
вання страхувальникові – він має виконати своє 
зобов’язання перед останнім у разі настання стра-
хового випадку. Але виконання цього власного 
обов’язку веде одночасно до суброгації – переходу 
прав кредитора. 

Здійснення суброгації обумовлене платежем 
третьої особи (суброгата), з особливим характе-
ром правових наслідків – задоволенням вимог 
кредитора з одночасним переходом прав креди-
тора за зобов’язанням боржника до третьої осо-
би (платіж з суброгацією). Такий характер платежу 
обумовлений тим, обставиною, що він не є вико-
нанням зобов’язання за боржника, оскільки здій-
снюється у власному інте ресі третьої особи і є ре-
алізацією його права, або виконанням власного 
зобов’язання тому ж кредиторові [4, с. 17].

Але однієї підстави для виникнення переходу 
прав кредитора шляхом суброгації. Необхідно, щоб 
у наявності були передумови суброгації. В якос-
ті таких виділені наступні: 1) укладання договору 
страхування, в якому не передбачена заборона 
суброгації; 2) вказівка в законі про можливість 
суброгації.

За загальним правилом, встановленим 
ст. 993 ЦК України, суброгація (перехід) страхови-
кові прав кредитора до боржника, відповідального 
за заподіяння збитків, робиться на підставі зако-
ну. Тобто такий перехід законодавцем передбаче-
ний як автоматичний. З цього боку цікава позиція 
російського законодавця. Пункт 1 ст. 965 ЦК РФ, 
розпочинаючись із слів «якщо договором майно-
вого страхування не передбачене інше», є диспо-
зитивною нормою, і сторони можуть своєю угодою 
унеможливити суброгацію. Проте цим же пунктом 
передбачено, що умова договору, що виключає 
перехід до страховика права вимоги до особи, що 
умисне заподіяв збитки, нікчемна. Отже, догово-
ром страхування право суброгації може бути ви-
ключене лише у разі ненавмисного спричинення 
збитків.

У вітчизняному законодавстві такого уточнен-
ня не має, диспозитивність правила викладеного 
у ст. 993 ЦК України не передбачена. Чи маємо 
вважати, що ця норма є імперативною, інакше 
законодавець закінчив формулювання цієї норми 
наступною фразою: «якщо інше не передбаче-
но договором», а тому чи маємо ми вважати, що 
у договорі страхування не може міститися умова 

про не перехід прав страхователя до страховика у 
випадку настання страхового випадку та виплати 
страхового відшкодування?

О. Ломідзе вважає, що «перехід зобов’я
зального права на підставі закону, на відміну від 
поступки, допускається незалежно від умов дого-
вору. Сторони зобов’язання (боржник і кредитор) 
своєю угодою не можуть не виключити такий пе-
рехід, не поставити можливість його здійснення від 
згоди боржника» [5, с. 1316]. 

Але оскільки суброгація є різновидом заміни 
кредитора у зобов’язані – на неї розпоряджують-
ся відповідні норми ЦК України [6, с. 43]. У від-
повідності до ч. 3 ст. 512 ЦК України кредитор у 
зобов’язанні не може бути замінений, якщо це 
встановлено договором або законом. 

Тому, перехід зобов’язального права на під-
ставі закону стосовно до суброгації саме залежить 
від умов договору страхування і сторони цього до-
говору можуть її виключити [7, с. 65].

Суброгація витікає безпосередньо із закону 
і не вимагає підтвердження договором страху-
вання, він виступає лише передумовою суброга-
ції, оскільки за його відсутності, звісно, і мова не 
може йти про якісь права страховика вступити у 
зобов’язання між іншими особами. Одна з цих осіб 
обов’язково має бути контрагентом страховика та 
набути статус страхувальника.

Доказом наявності у страховика права вимо-
ги до особи, відповідальної за заподіянняшкоди, 
виступають договір страхування і документ, що 
підтверджує виплату страхового відшкодування. 
Складання всякого роду суброгаційних розписок, 
як це нерідко має місце на практиці, є зайвим.

В порядку суброгації страховик може стягнути 
з заподіювача збитків тільки ту суму, яку він сам 
виплатить страхувальникові. 

У зв’язку з цим необхідно підкреслити, що ви-
плата страхового відшкодування не завжди повніс-
тю відшкодовує завдані страхувальникові збитки 
через існування в договорі страхування спеціаль-
них умов, таких як, наприклад, безумовна франши-
за або виплата страхового відшкодування з ураху-
ванням зношування майна.

В силу встановлених законом або міжнарод-
ними договорами меж відповідальності боржника 
за його зобов’язаннями максимально можлива 
сума стягнення збитків з відповідальної особи 
може виявитися менше дійсних збитків. Так, межа 
відповідальності авіаперевізника при міжнарод-
ному перевезенні вантажів становить 20 доларів 
США за 1 кг ваги брутто вантажу (п. 29.3.2 Правил 
міжнародних повітряних перевезень пасажирів, 
багажу та вантажів), на морському транспорті су-
довою практикою визнається встановлений п.  5 
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ст. 4 Гаазьких правил межа відповідальності в 
розмірі 100 англійських фунтів стерлінгів за одне 
місце втраченого вантажу (справа МАК 46/1992). 
У таких випадках страховому відшкодуванню під-
лягає частина збитків страхувальника, що переви-
щує суму, яку можна було отримати від відповідаль-
ної особи, якщо б вимогу до нього було висунуто у 
встановленому порядку [8, с. 651].

Таким чином, варто визнати, що існуюче 
між страхувальником (вигодонабувачем) і заподі-
ювачем шкоди деліктне зобов’язання не завжди 
припиняється виконанням у повному обсязі з ви-
платою страхового відшкодування й може існу-
вати в певній частині після здійснення страхової 
виплати поряд з вимогами страховика, що пере-
йшли в порядку суброгації. У такому разі може 
мати місце частковийперехід права вимоги, за-
стосування якого в теперішній час не суперечить 
законодавству [9, с. 167]. Спочатку існуюче делік-
тне зобов’язання трансформується тут з індивіду-
ального зобов’язання в зобов’язання з активною 
множинністю осіб на стороні кредитора, при цьому 
природа даної множинності є частковою.

Тому, якщо страхове відшкодування лише 
частково погасить заподіяні потерпілому збитки, 
то до заподіювача збитків існуватимуть одночасно 
два права вимоги. Першу вимогу – страховика у 
розмірі виплаченого потерпілому страхового від-
шкодування, друге – потерпілого у розмірі тієї час-
тини заподіяних збитків, які не були покриті страхо-
вим відшкодуванням.

Так, у договорі страхування майна з безумов-
ною франшизою страховик, виплачуючи страхо-
ве відшкодування за відрахуванням безумовної 
франшизи, одержує право вимоги в порядку су-
брогації до заподіювача шкоди у розмірі виплаче-
ної суми, що, у свою чергу, не позбавляє страху-
вальника (вигодонабувача) права стягнення суми 
франшизи із заподіювача шкоди в рамках цього ж 
деліктного зобов’язання.

З формулювання ст. 993 ЦК України випливає 
не лише коло осіб, що беруть участь в цих відно-
синах (страховик, страхувальник (вигодонабувач), 
особа, відповідальна за збитки), але і чітко ви-
значаються умови, при яких до страховика пере-
ходить право вимоги до особи, відповідальної за 
збитки: виплата ним (страховиком) страхового 
відшкодування.

Виконання цієї умови можливе тільки страхо-
виком, тобто особою, що має ліцензію на здійснен-
ня страхової діяльності, отже ст. 993 ЦК України 
унеможливлює перехід прав вимог в порядку су-
брогації до третіх осіб, що не є страховиками.

Базовим для визначення процедури субро-
гації є безпосередньо договір страхування. В цьо-

му документі можуть бути сформульовані основні 
принципи суброгаційних взаємин між страхови-
ком і страхувальником. Але, якщо ці умови не були 
передбачені договором страхування – суброгація 
відбудеться за правилами викладеними у ст.ст. 
513518 ЦК України.

Страхувальником у цьому разі на загальних 
засадах можуть виступати як фізичні, так і юридич-
ні особи, що уклали відповідні договори страхуван-
ня. Умова про перехід до страхової компанії прав 
у порядку ст. 27 Закону України «Про страхування» 
може додатково включатися до цього договору.

Стаття 993 ЦК України не уточнює, якій осо-
бі повинне бути виплачене страхове відшкодуван-
ня, для того, щоб у страховика виникло право на 
суброгацію. 

Зі ст. 979 ЦК України, яка передбачає, що за 
договором страхування одна сторона (страховик) 
зобов’язується у разі настання певної події (стра-
хового випадку) виплатити другій стороні (страху-
вальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, 
грошову суму (страхову виплату), а страхувальник 
зобов’язується сплачувати страхові платежі та ви-
конувати інші умови договору, можна зробити ви-
сновок, що відшкодування повинне бути виплаче-
не тільки страхувальникові або вигодонабувачу за 
договором страхування. Однак страховій практиці 
відомі випадки, коли страхувальник або вигодона-
бувач призначає замість себе іншу особа, що має 
право на одержання страхового відшкодування, 
що не суперечить правилам належного виконан-
ня зобов’язання. У цьому випадку може йти мова 
про переадресацію (виконання зобов’язання ін-
шому кредитору). А може йти мова про цесію – пе-
реуступлення права вимоги.

У таких випадках оплата страхового відшко-
дування іншій особі є підставою для виникнення 
в страховика суброгаційних прав за умови, якщо 
страхувальником або вигодонабувачем нада-
ні документи, що свідчать про перехід вимоги. 
Суброгаційна розписка, видана особою, що одер-
жала страхове відшкодування в порядку переусту-
плення вимоги, повинна прирівнюватися до таких 
документів, що видається страхувальником або 
вигодонабувачем за договором страхування [8, 
с. 651].

Закон не вимагає укладання якогонебудь до-
даткового договору відносно суброгації.

Хоча в практиці закордонних країн зустріча-
ються випадки необхідності укладання додаткової 
угоди між страховиком і страхувальником, яка б 
була невід’ємною складовою договору страхуван-
ня. Наприклад, в англійському праві при виплаті 
страхового відшкодування або визнанні страхової 
події страхувальник у додатковій угоді визнає, що 
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не має більше матеріальних претензій до страхо-
вика. Перед цим положенням у договорі звичайно 
знаходиться твердження, що страховик уже випла-
тив страхове відшкодування або визнав страхову 
подію й оплатить його в певний строк. У договорі 
може обмовлятися процедура суброгації, якщо до-
говором страхування передбачений якийнебудь 
нестандартний підхід до цього питання. Наприклад, 
можлива ситуація, коли згідно з договором страху-
вання виплата страхового відшкодування узгодже-
ної суми буде зроблено у визначений договором 
строк, а право вимоги до винним особам пере-
ходить до страховика на підставі угоди зі страху-
вальником. В договорі страхування може навіть 
бути обумовлена залежність виплати страхового 
відшкодування від благополучного стягнення сум з 
винних осіб [3, с. 15]. 

Порівнюючи дану практику з вітчизняним за-
конодавством, можна виявити незастосовність 
останнього положення до вітчизняної практики рі-
шення питань суброгації.

Незважаючи на відсутність необхідності укла-
дати додатковий договір, страховик повинен пред-
ставити максимальну кількість доказів, що під-
тверджує його право вимоги. Це в обов’язковому 
порядку має бути страховий поліс страхувальника 
(засвідчена копія або оригінал), підтвердження 
про сплату страхової премії і страхових внесків 
страховикові.

Але не у всіх випадках передбачений законом 
перехід прав вимоги від страхувальника (вигодона-
бувача) до страховика, що виплатив страхове від-
шкодування, є безумовним. Тобто з погляду мате-
ріального права в страховика є законне право на 
реалізацію суброгації у відповідності зі ст. 993 ЦК 
України, у тому числі в позовному порядку. Однак 
із процесуальної точки зору не завжди матеріальне 
право може бути реалізовано. 

У зв’язку із цим варто погодитися з думкою 
Ю.Б. Фогельсона по даному питанню, який вважає, 
що якщо при страхуванні вантажу ні страхувальник, 
ні вигодонабувач не є ні відправником вантажу, ні 
вантажоодержувачем, суб’єктивне право вимо-
ги виявиться таким, що перейшов до страховика, 
але здійснюватися воно буде за правилами тран-
спортних уставів і кодексів, тобто страховик не змо-
же пред’явити позов, оскільки цієї можливості не 

мали ні страхувальник, ні вигодонабувач. Інакше 
кажучи, вітчизняна доктрина теоретично допускає 
перехід суб’єктивного права вимоги без переходу 
процесуального повноваження пред’явити позов, 
а отже, допускається формальна суброгація без 
можливості її фактичного здійснення [10, с. 93]. З 
метою виключення в страховій практиці подібних 
правових колізій страховикам необхідно в процесі 
страхового розслідування й урегулювання страхо-
вих збитків свідомо, тобто до страхової виплати, за-
безпечувати себе всією правовою документацією, 
оформленою відповідно до законів, необхідної для 
реалізації прав по суброгації, у тому числі в позо-
вному порядку.

Проаналізуємо тепер підстави реалізації су-
брогаційної вимоги.У відповідності до ст. 514 ЦК 
України «до нового кредитора переходять права 
первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і 
на умовах, що існували на момент переходу цих 
прав, якщо інше не встановлено договором або 
законом».

Про наявність суброгації можна стверджува-
ти тільки в тому випадку, якщо шкоду викликали 
протиправні дії осіб, що тягнуть цивільноправову, 
кримінальну або адміністративну відповідальність. 
При цьому цивільноправова відповідальність 
може наступити у двох випадках – при невико-
нанні або неналежному виконанні контрагентом 
страхувальника (вигодонабувача) умов укладеного 
зі страхувальником договору, а також внаслідок за-
подіяння третьою особою шкоди страхувальникові 
(вигодонабувачеві).

Висновки. Таким чином, у страхувальника 
право вимоги до особи, відповідальної за збитки, 
може виникнути тільки за двома підставами (за на-
явності договору майнового страхування):

 на підставі договору, укладеного між страху-
вальником (вигодонабувачем) і його контрагентом, 
за умовами якого на останнього може бути покла-
дена відповідальність за заподіяну шкоду у зв’язку 
з неналежним виконанням своїх зобов’язань за 
договором;

 на загальних підставах відшкодування 
шкоди, коли у особи, що завдала шкоду, виникає 
зобов’язання з відшкодування цієї шкоди стра-
хувальникові відповідно до гл. 82 ЦК України 
(зобов’язання відшкодування шкоди).
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