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Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2022.  

У роботі на підставі вивчення наукової юридичної літератури і 

нормативно-правових актів проведено комплексне дослідження 

теоретичних і практичних питань правового регулювання відносин, що 

виникають на підставі укладення договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя. 

Окрему увагу у роботі присвячено аналізу теоретичних поглядів на 

визначення правової природи застави нерухомого майна (іпотеки) та 

похідних від неї договірних іпотечних конструкцій. Досліджено  

особливості  захисту прав та законних інтересів сторін договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя. 

Розкрито теоретичні підходи щодо тлумачення категорії  «звернення 

стягнення» на предмет іпотеки.  Сформульовано авторське визначення 

поняття «звернення стягнення на предмет іпотеки»: сукупність послідовних 

юридично вагомих дій іпотекодержателя, що здійснюються за умови 

наявності  матеріально-правової чи процесуальної підстави реалізації 

предмета іпотеки (договору про задоволення вимог іпотекодержателя чи 

судового рішення відповідно), що встановлює обсяг і об’єкт стягнення, 

початкову продажну ціну, способи реалізації предмета застави та інші 

дотичні умови. Запропоновано поняття «звернення стягнення» розглядати 

як примусову реалізацію предмета іпотеки та як спосіб примусового впливу 
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на боржника, що забезпечує задоволення майнових інтересів 

іпотекодержателя. 

Запропоновано термінологічну диференціацію таких категорій 

іпотечного права як «звернення стягнення» у процесуальному розумінні  та 

«здійснення іпотекодержателем належного йому іпотечного права» у 

матеріально-правовому розумінні. Відповідно до приписів чинного 

цивільного законодавства України іпотекодержатель, у випадку порушення 

його прав з боку боржника-іпотекодавця, має право звернути  стягнення на 

предмет іпотеки. Обґрунтовано, що з урахуванням процесуально-правового 

нормативного підходу, який ґрунтується на переважному використанні 

такого різновиду способів правового регулювання як позитивні 

зобов’язування, категорія «звернення стягнення» застосовується у межах 

виконавчого провадження як процесуальна форма (спосіб) здійснення 

іпотекодержателем права на звернення до суду з адресованою іпотекодавцю 

вимогою задовольнити його майнові інтереси. Досліджуваний договір 

містить домовленість сторін про застосування за   умови настання 

визначених ним обставин альтернативного, договірного позасудового  суто 

матеріально-правового порядку задоволення інтересів іпотекодержателя.     

З урахуванням мети та завдань дослідження охарактеризовано 

особливості правового  регулювання цивільних відносин за договором про 

задоволення вимог іпотекодержателя у сучасному цивільному праві 

України. Проаналізовано питання розвитку конструкції договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя в контексті становлення 

національного цивільного законодавства України. У роботі проведено 

дослідження нормативно-правових актів у сфері іпотечних відносин 

(заставного права) поетапно, що надало змогу простежити специфіку 

розвитку інституту іпотеки та договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя в цивільному праві України. У рамках наукового пошуку 

охарактеризовано історичний аспект формування ідеї вчинення дій в 

інтересах іншої особи з часів римського приватного права, яка 
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супроводжувалась нерівномірним співвідношенням прав та обов’язків 

іпотекодавця й іпотекодержателя за наявності обопільної довіри у 

відносинах між ними. 

Розкрито сутність та зміст договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя. На підставі компаративного аналізу виявлено 

особливості співвідношення досліджуваного договору із суміжними 

договорами, які регулюються Цивільним кодексом України. Визначено 

юридичну природу, особливості укладення, зміни та припинення договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя. 

Детально  розглянуто договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя у контексті поділу договорів на основні та додаткові. 

Акцентовано увагу на широкому та вузькому розумінні додатковості 

(акцесорності) цивільно-правових  договорів в цілому та договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя зокрема.  

Обґрунтовано, що однією із основних  ознак досліджуваного 

договору є належна фіксація змісту права вимоги іпотекодержателя, що 

реалізується шляхом ініціювання процедури звернення стягнення на  

предмет іпотеки, з метою найбільш повного та справедливого задоволення 

майнових інтересів іпотекодержателя. Констатовано, що належною 

підставою для виникнення такого права є порушення прав та законних 

інтересів іпотекодержателя з боку іпотекодавця. Обґрунтовано, що 

іпотекодержатель набуває права вимоги та право на реалізацію процедури 

звернення стягнення на обтяжене іпотекою нерухоме майно якщо функція 

стимулювання іпотечного боржника до належного виконання свого 

зобов’язання не призвела до бажаних результатів. 

Доведено, що договір про задоволення вимог іпотекодержателя має 

похідний характер як від  основного зобов’язання, що забезпечується 

іпотекою, так і від  договору іпотеки. Підставою виникнення права 

іпотекодержателя на звернення на предмет іпотеки можуть виступати 

обставини, відмінні від договору. 
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У роботі розкрито багатоаспектне розуміння відносного цивільного 

правовідношення, яке виникає з договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя і забезпечує  передачу іпотекодержателю права власності 

на предмет іпотеки як один їх матеріально-правових способів задоволення 

інтересів іпотекодержателя. Визначено, що специфікою договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя є наявність лише одного об’єкта, який 

має матеріальний характер та яким виступає предмет відповідного 

цивільно-правового договору. Констатовано, що досліджуваний договір 

забезпечує перехід права власності на предмет іпотеки. 

Доведено, що встановлення всіх істотних умов цивільно-правового 

договору пов’язується з оціночним фактором, зокрема, обставиною, 

наявність або відсутність якої залежить від оцінки її результату. 

Констатовано, що оціночне поняття «умови, що є необхідними для 

договорів певного виду» має критерій необхідності. Встановлено, що 

договір про задоволення вимог іпотекодержателя, яким останній набуває 

право власності на предмет іпотеки за рахунок виконання боржником 

основного зобов’язання, може бути як оплатним, так і безоплатним. 

Наведене безпосередньо залежить від співвідношення розміру 

забезпечених іпотекою майнових вимог іпотекодержателя та вартістю 

предмета іпотеки. 

Визначено, що у контексті досліджуваного договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя необхідно реалізовувати диференціацію умов 

договору на загальні, спеціальні та специфічні не у контексті істотних умов, 

а у рамках загального поділу всіх умов цивільно-правового договору, що 

застосовується паралельно з їх поділом на істотні, загальні та випадкові.  

Обґрунтовано, що провідною ознакою загальної істотної умови 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя виступає його предмет. 

Умови про ціну, а також права та обов’язки сторін можуть набувати 

значення істотних лише за ініціативою та згодою сторін, водночас, їх 
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відсутність у змісті досліджуваної домовленості не призводить до визнання 

договору неукладеним. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

апробації висновків та пропозицій, що запропоновані в дисертації в 

правотворчій діяльності для належного реформування чинного цивільного 

законодавства України у межах його рекодифікації, зокрема, у сфері 

регулювання відносин, що виникають на підставі укладення договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя; у науково-дослідній сфері – як 

підґрунтя для подальших наукових розробок, пов’язаних із відносинами, 

що виникають на підставі укладання договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя; у правозастосовчій діяльності – при розгляді судами 

відповідних категорій справ, адвокатами, нотаріусами та іншими 

суб’єктами під час здійснення ними професійної діяльності й іншими 

суб’єктами правореалізації; у навчальному процесі – під час викладання 

дисципліни «Цивільне право», при підготовці відповідних методичних та 

навчальних посібників, а також підручників для студентів вищих 

навчальних закладів юридичної освіти.  

Ключові слова: договір про задоволення вимог іпотекодержателя, 

договір іпотеки, іпотечні відносини, зобов’язання, істотні умови договору. 
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