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АНОТАЦІЯ 

 

Горбачова В. С. Договір про задоволення вимог іпотекодержателя за 

цивільним законодавством України. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

– Національний юридичний університет імені 

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 

спеціальністю 081 «право»
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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 
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інтересах іншої особи з часів римського приватного права, яка 

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 
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іпотекодержателя на звернення на предмет іпотеки можуть виступати 

обставини, відмінні від договору. 

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

значення істотних лише за ініціативою та згодою сторін, водночас, їх 

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. 

 

SUMMARY 

 

Horbachova V. S. Satisfaction of mortgage agreement under the civil 

legislation of Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 «Law» – 

Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kharkiv, 2022.   
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In this paper, having studied laws and other regulations and also scientific 

jurisprudence literature, the author researches in all complexity the theoretical 

and practical matters of law regulations for the relations that arise from the 

contract for the satisfaction of the mortgagee’s claims.  

Particular attention in this paper is paid to the analysis of theoretical views 

on the legal nature of real estate pledge (mortgage) and contractual mortgage 

constructions derived from it. Peculiarities were studied of how the rights and 

legitimate interests are protected in the contract for the satisfaction of the 

mortgagee’s claims.  

Theoretical approaches to the interpretation of the category of 

«foreclosure» on the subject of a mortgage are revealed. The author’s definition 

of the concept of «mortgage foreclosure» is formulated: a set of consecutive 

legally valid actions of the mortgagee, which are carried out under the condition 

that there is a material, legal or procedural basis for the realization of the subject 

of the mortgage (an agreement to satisfy the claims of the mortgagee or a court 

decision, respectively), which establishes the scope and subject of foreclosure, 

the initial selling price, methods used to sell the pledge’s subject and other 

tangential conditions. It is proposed to consider the concept of «foreclosure» as 

the forced sale of the subject of the mortgage and as a method of coercive 

influence on the debtor, which ensures the satisfaction of the mortgagee’s 

property interests.  

The terminological differentiation of such categories of mortgage law as 

«foreclosure» in the procedural sense and «the mortgagee’s exercise of the 

mortgage right» in the material and legal sense is proposed. In accordance with 

the provisions of the current civil legislation of Ukraine, the mortgagee, in case 

of violation of their rights by the debtor-mortgagor, has the right to foreclose on 

the subject of the mortgage. It is substantiated that, taking into account the 

procedural and legal normative approach, which is based on the preferential use 

of such a kind of methods of legal regulation as positive obligations, the category 
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«foreclosure» is used within the scope of enforcement proceedings as a 

procedural form (method) of exercising the mortgagee’s right to appeal to court 

with a demand addressed to the mortgagor to satisfy property interests.  The 

contract under study contains an agreement between the parties to apply, subject 

to the occurrence of the circumstances determined by it, an alternative, 

contractual extra-judicial, purely substantive procedure for satisfying the interests 

of the mortgagee.      

Taking into account the purpose and objectives of the study, the 

peculiarities of the legal regulation of civil relations under the contract for the 

satisfaction of the mortgagee’s claims in the modern civil law of Ukraine are 

characterized. The matter of developing the construction of the contract for the 

satisfaction of the mortgagee’s claims in the context of the formation of the 

national civil legislation of Ukraine is analyzed. In the work a study of regulatory 

legal acts in the field of mortgage relations (collateral law) was carried out in 

stages, which made it possible to trace the specifics of the development of the 

mortgage institution and the contract for the satisfaction of the mortgagee’s 

claims in the civil law of Ukraine. As part of the scientific research, historical 

aspect of the formation of the idea of taking actions in the interests of another 

person from the time of Roman private law was characterized, which was 

accompanied by an uneven ratio of rights and obligations of the mortgagor and 

the mortgagee in the presence of trust in the relationship between them. 

The essence and content of the contract for satisfaction of the mortgagee’s 

claims are studied. On the basis of the comparative analysis, the peculiarities of 

the relationship between the contract under study and related contracts, which are 

regulated by the Civil Code of Ukraine, were revealed. The legal nature, features 

of concluding, changing and terminating the contract for the satisfaction of the 

mortgagee’s claims are determined.  

The author considered the contract for the satisfaction of the mortgagee’s 

claims in the context of the division of contracts into main and additional ones. 
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Attention is focused both on the broad and narrow understanding of additionality 

(accessory nature) of civil law contracts in general and the contract for the 

satisfaction of the mortgagee’s claims in particular.   

It is substantiated that one of the main features of the contract under study 

is the proper fixation of the content of the mortgagee’s right of claim, which is 

implemented by initiating the foreclosure procedure on the subject of the 

mortgage, with the aim of the most complete and fair satisfaction of the property 

interests of the mortgagee. It was established that the proper basis for the 

emergence of such a right is the violation of the mortgagee’s rights and legal 

interests by the mortgagor. It is substantiated that the mortgagee acquires the right 

of claim and the right to implement the foreclosure procedure on mortgaged real 

estate if the function of stimulating the mortgage debtor to properly fulfill the 

obligation did not produce the desired results.  

It is proved that the contract for the satisfaction of the mortgagee’s claims 

has a derivative character both from the main obligation secured by the mortgage 

and from the mortgage agreement. Circumstances different from the contract may 

be the basis for the mortgagor’s right to claim the subject of the mortgage.  

The work reveals a multifaceted understanding of the relative civil legal 

relationship, which arises from the contract for the satisfaction of the mortgagee’s 

claims and ensures the transfer of ownership of the subject of the mortgage to the 

mortgagee as a material and legal way of satisfying the interests of the mortgagee. 

It was determined that the specificity of the contract for the satisfaction of the 

mortgagee’s claims is the presence of only one object, which has a material nature 

and which is the subject of the corresponding civil law agreement. It was 

established that the contract under study provides for the transfer of ownership of 

the subject of the mortgage.  

It is proven that the establishment of all essential conditions of a civil law 

contract is connected with an evaluation factor, in particular, a circumstance, the 

presence or absence of which depends on the evaluation of its result. It was 
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established that the evaluative concept of «conditions necessary for contracts of 

a certain type» has the criterion of necessity. It has been established that the 

contract for the satisfaction of the mortgagee’s claims, by which the latter 

acquires the right of ownership of the subject of the mortgage at the expense of 

the debtor’s performance in the main obligation, can be both paid and unpaid. 

The above directly depends on the ratio of the size of the property claims of the 

mortgagee secured by the mortgage and the value of the subject of the mortgage.  

It was determined that in the context of the studied contract for the 

satisfaction of the mortgagee’s claims, it is necessary to differentiate the terms of 

the contract into general, special and specific not in the context of essential 

conditions, but within the framework of the general division of all conditions of 

the civil law contract, which is applied in parallel with their division into 

essential, general and random.   

The author determined that the main feature of the general essential 

condition of the contract for the satisfaction of the mortgagee’s claims is its 

subject. Terms about the price, as well as the rights and obligations of the parties 

can acquire significance only upon the initiative and consent of the parties, at the 

same time, their absence in the content of the agreement under investigation does 

not lead to the recognition of the contract as unconcluded.  

The practical significance of the obtained results lies in the possibility of 

applying the conclusions and proposals drawn in this dissertation in law-making 

activities for the proper reformation of the current civil legislation of Ukraine 

within the limits of its recodification, in particular, in the sphere of regulating 

relations arising on the basis of the conclusion of an contract for the satisfaction 

of the mortgagee’s claims; in the scientific research field - as a basis for further 

scientific developments concerning the relations arising on the basis of the 

conclusion of an contract for the satisfaction of the mortgagee’s claims; in law 

enforcement activities - through their application in the activities of courts when 

considering relevant categories of cases, by lawyers, notaries and other subjects 
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during their professional activities and by other subjects of law enforcement; in 

the educational process - during the teaching of the discipline «Civil Law», during 

the preparation of relevant methodical and educational manuals, as well as 

textbooks for students of higher educational institutions that specialize in law 

studies.   

Key words: contract for the satisfaction of the mortgagee’s claims, 

mortgage, mortgage relations, civil obligations, essential terms of the contract.  
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Останнім часом в 

Україні відбуваються докорінні структурні реформи в економіці, політиці, 

соціальній сфері та інших сферах суспільних відносин. Належне 

впорядкування  будь-яких соціально-економічних процесів у нашому 

суспільстві  зумовлює необхідність подальшого  удосконалення існуючих 

сегментів  та розробки нових напрямків розвитку вітчизняної   нормативно-

правової бази. Ця задача не може бути ефективно розв’язана без 

відповідних фундаментальних наукових досліджень та виважених наукових 

пропозицій щодо подальшого вдосконалення основних положень 

вітчизняного цивільного законодавства України. У цих умовах великого 

значення набуває створення  нових та вдосконалення існуючих цивільно-

правових механізмів забезпечення  належного виконання своїх зобов’язань 

всіма учасниками цивільного обороту. Одним із таких перевірених часом та 

багатократно апробованих у вітчизняному цивільному обороті  юридичних 

конструкцій є застава. Серед всього різноманіття видів застави, 

передбачених Законом України «Про заставу», значний науково-

дослідницький  та суто прагматичний інтерес завжди викликала застава 

нерухомого майна – іпотека. У межах поточної  економіко-соціальної  

ситуації в нашій країні  вона і досі виступає одним з найбільш поширених і 

ефективних видів забезпечення виконання зобов’язань.   Перевага іпотеки,   

порівняно із іншими засобами забезпечення виконання зобов’язань та 

іншими видами застави,  полягає у тому, що  вона  може ефективно  

стимулювати боржника належним чином виконати   практично будь-яке  

зобов’язання, незалежно від того має воно договірний або ж недоговірний 

характер.  Забезпечена  іпотекою кредитно-фінансова  сфера  у поєднанні з 

належними правовими засадами формування   загального інвестиційного 
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клімату в Україні позитивно впливають на перманентне збільшення 

інвестицій у вітчизняну економіку. Внаслідок цього  належним чином 

розвивається виробнича сфера, створюються потужні соціально-економічні 

передумови для формування багаторівневих інвестицій у промисловість, 

торгівлю, розвиток відповідних інфраструктурних проектів тощо. Широке 

застосування конструкції іпотеки та інвестування  у іпотечні цінні  папери 

підвищують споживчий попит на ринках нерухомого майна, дають 

потужний  поштовх для розширення  можливостей подальшого  розвитку 

підприємництва в Україні. Крім цього, іпотека завжди була і залишається  

потужним цивільно-правовим інструментом забезпечення поліпшення 

житлових умов пересічних громадян. Загальновідомим  є факт, що  широке 

застосування іпотеки у сфері банківського кредитування сприяє швидкому 

та ефективному вирішенню проблеми забезпечення  громадян України 

якісним та відносно недорогим  житлом. Саме  в цьому полягає один із 

напрямків спрацьовування  соціально-економічної  функції  іпотеки та 

іпотечного  кредитування. Переваги іпотеки в порівнянні з іншими 

засобами  забезпечення належного виконання зобов’язань обумовлені, 

насамперед, властивостями нерухомого майна. Нерухомість має  

нерозривний  зв’язок із землею,  неспоживаність, високу соціальну  

цінність, значну вартість, гарантовану  ліквідність, споживчу бажаність у 

суспільстві тощо.  У зв’язку з цим для нерухомого майна встановлено   

особливий цивільно-правовий  режим, тобто  нормативно  визначений 

порядок правового регулювання відносин, об’єктом яких є нерухомість. У 

межах цього поряду має місце    органічне  поєднання  приватно-правових 

та публічно-правових механізмів забезпечення виникнення, переходу та 

припинення суб’єктивних цивільних прав на об’єкти нерухомості. 

Природньо, що  найбільшого поширення іпотека отримала у сфері 

банківського кредитування. Банки або інші фінансові установи охоче  

надають кредити позичальникам, якщо ті передають в якості забезпечення 

кредиту нерухоме майно. При цьому, як правило, потенційний кредитор 
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погоджується на укладення кредитного договору за умови, що вартість 

нерухомості, яка передається в іпотеку, на момент вчинення правочину 

здатна покрити усі потенційні витрати банку, тобто так зване  «тіло 

кредиту», відсотки за ним та інші можливі витрати. Своєю чергою застава 

нерухомого майна для  забезпечення основного кредитного зобов’язання у 

розглядуваному випадку  оформляється іпотечним договором. 

Водночас формального укладення самого лише іпотечного договору 

напрактиці часто  буває недостатньо для належного виконання 

забезпеченого іпотекою зобов’язання. Адже важливим компонентом 

правовідносин, що складаються між боржником і кредитором, виступає не 

тільки сам факт виникнення іпотечних правовідносин, але і  узгоджений 

сторонами спосіб задоволення майнових вимог кредитора у випадку 

неможливості боржника виконати свої обов’язки у забезпеченому іпотекою 

зобов’язанні. Як правило, правильно складений іпотечний договір 

передбачає юридичні механізми задоволення вимог іпотекодержателя у 

випадку настання відповідних обставин, передбачених чинним 

законодавством України та положеннями договору. Якщо ж надійні  

договірно-забезпечувальні  механізми не встановлені  внаслідок  недбало 

складеного іпотечного договору, сторони можуть вирішити це питання та 

конкретизувати свої взаємини шляхом укладення окремого договору. 

Таким чином, сам факт встановлення іпотеки є не єдиною гарантією 

отримання кредитором переважного перед іншими кредиторами 

задоволення з вартості її предмета. Не менш важливою гарантією є 

наявність додаткових  дієвих цивільно-правових механізмів, що 

забезпечують безперешкодне  здійснення  цього його суб’єктивного 

цивільного права. Такі механізми забезпечуються укладенням договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя.  

Науковий інтерес до розгляду специфіки досліджуваного договору  

визначається одночасно декількома обставинами. У першу чергу, 

можливість застосування вказаної договірної конструкції передбачається 
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положеннями Закону України «Про іпотеку» (статті 33, 36–38) і при цьому 

в основному акті цивільного законодавства України відсутні будь-які 

згадки про неї. Це дає привід стверджувати, що у одному із аспектів 

специфікою вказаного договору виступає, зокрема, його часткова  

поіменованість. 

У ході застосування судового порядку звернення стягнення  на 

іпотечне майно його реалізація зазвичай  займає досить тривалий час, у 

деяких випадках  навіть декілька  років. При цьому, позасудова форма 

задоволення вимог іпотечного кредитора (як більш проста, зручна і 

темпорально-оперативна порівняно із судовою), незважаючи на 

поширеність договору про задоволення вимог іпотекодержателя у 

відносинах застави нерухомого майна,  є майже недослідженою на рівні 

спеціальних цивілістичних пошуків. Враховуючи актуальний характер 

іпотечних відносин і властивий їм підвищений ризик виникнення 

юридичних конфліктів, отримуємо цілу низку проблемних питань, 

пов’язаних з застосуванням на практиці вказаної договірної конструкції. 

Кожне з них викликає  як науковий, так і прикладний інтерес, а тому договір 

про задоволення вимог іпотекодержателя  потребує глибокого і ретельного 

розгляду на рівні окремого дисертаційного  дослідження. Поглибленому 

дослідженню в межах дисертації підлягають, зокрема,  питання статусу 

сторін договору, порядку його укладення, змісту умов договору, його 

належного виконання,  захисту суб’єктивних цивільних прав його сторін  

тощо. 

Положення Закону України «Про іпотеку», а саме частини третя та 

четверта статті 36, а також частина перша статті 37 визначають 

досліджувану  договірну конструкцію як  договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя і водночас прирівнюють відповідне застереження в 

іпотечному договорі до договору про задоволення вимог іпотекодержателя. 

Ця обставина обумовлює  значну поширеність у вітчизняному цивільному 

обороті  досліджуваного договору, оскільки він укладається або зразу, у 
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доповнення до  іпотечного договору, або ж у ході подальшого розвитку 

іпотечних правовідносин – у випадку, якщо позичальник не може виконати 

свій обов’язок перед кредитором в основному зобов’язанні.  Крім того, слід 

зважати і на те, що виникнення юридичних конфліктів та зрештою судових 

спорів між іпотекодавцем та іпотекодержателем є відносно частим, а 

Верховний Суд відмовився від практики винесення постанов Пленуму. Як 

наслідок суб’єкти правореалізації і суди залишились без належних 

правових орієнтирів у  питаннях укладення та виконання умов  договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження у 

іпотечному договорі. До того ж спостерігається активізація реформування  

цивільного законодавства України, що супроводжується оновленням 

цивільно-правових механізмів правового регулювання досліджуваних 

відносин. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 

р. № 650 «Про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) 

цивільного законодавства України» [98] передбачається створення умов для 

кардинального перегляду всіх основних правових механізмів регулювання 

відносин приватної сфери. Крім того, можливості розширення сфери 

застосування досліджуваного договору значно виросли  із затвердженням 

урядом України програми «Доступна іпотека» для держкомпанії 

«Укрфінжитло», яка набуває чинності у жовтні 2022 року для деяких 

категорій громадян України та включає: військовослужбовців за 

контрактом та працівників сектору безпеки та оборони України; медичних 

працівників; вчителів та педагогічних працівників, наукових працівників. 

Ставка за іпотекою для всіх вищезазначених категорій громадян України 

складатиме всього три відсотки. Термін іпотеки – до двадцяти років. 

Мінімальний початковий внесок – двадцять відсотків від вартості житла» 

[124]. Таке значне розширення пільгових категорій потенційних учасників 

договірних іпотечних відносин дає новий поштовх для подальшого 

дослідження іпотечних відносин в Україні. Важливо відмітити те, що чинне 

цивільне законодавство України, яке регулює відносини застави 
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нерухомого майна, є відносно складним. У зв’язку з цим, враховуючи 

високий рівень ймовірності виникнення спорів між учасниками відповідних 

цивільних правовідносин, зберігається і висока вірогідність неправильного 

їх вирішення. Свідченням цього є і судова статистика. Зокрема, як 

вказується у джерелах Верховного Суду, упродовж I півріччя 2021 року 

Касаційний цивільний суд скасував 45,5 % судових рішень у справах, що 

виникають із договору іпотечного кредиту (із 22 переглянутих судових 

рішень 10 судових рішень скасовано).  

Науково-теоретичну теоретичну основу дослідження іпотечних 

правовідносин, зокрема спрямованих на задоволення вимог 

іпотекодержателя становлять праці вітчизняних і зарубіжних правників, 

зокрема: М. М. Агаркова, С. С. Алексєєва, В. І. Борисової, Т. В. Боднар,           

І. В. Венедіктової, В. В. Вітрянського, Б. Віндшейда,    Ю. С. Гамбарова,      

Д. М. Генкіна, А. Б. Гриняка, А. М. Гужви,  Ю. В. Желіховської,                            

І. В. Жилінкової,   Д. В. Задихайла, О. С. Іоффе, О. С. Кізлової,                             

В. С. Ковальської,  О. О. Кота, О. А. Красавчикова, Л. В. Криволапової,            

Н. С. Кузнєцової, В. В. Надьон,  Р. А. Майданика, В. С. Мілаш,                             

Є. О. Мічуріна, М. В. Мороза, І. Б. Новицького,   В. Ф. Піддубної,                        

В. А. Петрушкіна, С. О. Погрібного,  К. П. Побєдоносцева,                                       

І. Й. Пучковської,  М. О. Рожкової, П. І. Стучки, Е. О. Суханова,                          

Р. О. Халфіної, Є. О. Харитонова, Г. Г. Харченка, Г. М. Чувакової,                        

Г. Ф. Шершеневича, С. І. Шимон, О. Р. Шишки, В. Л. Яроцького та ін. 

Нормативною основою дисертаційного дослідження є положення 

Конституції України, Цивільний кодекс України (далі – ЦК України), 

Законів України «Про іпотеку», «Про заставу», «Про банки і банківську 

діяльність»,  «Про нотаріат» та ін. 

Специфіка правового регулювання  у сфері іпотечних відносин в 

цілому та фрагментарно стала предметом наукових пошуків: Герц А. А. 

«Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу» [19],                      

Дякових М. М. «Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів 
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заставодержателя» [40],  Мальцева Д. О. «Застава як спосіб забезпечення 

банківського кредиту за цивільним законодавством України» [74],         

Сидор В. Д. «Правові засади застави земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення в Україні» [115], Гришук Н. В. 

«Правове регулювання іпотеки землі за законодавством України та ФРН: 

порівняльно-правовий аналіз» [32], Проценка І. О. «Види забезпечення 

належного виконання зобов’язань у цивільному праві України» [102],      

Малого В. Ю. «Правове регулювання іпотеки землі в Україні» [73], 

Журавель А. В. «Розвиток інституту іпотеки в Україні: історичний досвід, 

проблеми та перспективи» [43], Чанишева А. Р. «Іпотечні цивільні 

правовідносини» [142], Квіт Н. М. «Цивільно-правове регулювання 

іпотечного кредитування в Україні» [58], Ходики Ю. Є. «Об’єкт іпотечного 

правовідношення» [134], Кізлової О. С. «Застава в цивільному праві 

(концептуальні положення та правова природа)» [59], Усуб Е. А. 

«Цивільно-правове регулювання іпотечних правовідносин за 

законодавством Азербайджану, Казахстану та України (досвід порівняльно-

правового дослідження)» [125], Стратійчук В. В. «Іпотека в цивільному 

праві України» [119]  тощо.  

Поряд з цим, договірні відносини у сфері задоволення вимог 

іпотекодержателя заслуговують набути значення самостійного об’єкта 

фундаментальних наукових досліджень, з метою усунення прогалин у 

доктринальних підходах, а також для виявлення недоліків і розробки 

пропозицій щодо вдосконалення чинного цивільного законодавства 

України в досліджуваній сфері. Зазначене визначає актуальність наукового 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації затверджена на засіданні вченої ради Національного юридичного 

року й узгоджується з планом науково-дослідних робіт кафедри цивільного 

права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава 

університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 4 від 22 листопада 2019
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Мудрого в межах державної цільової комплексної програми «Проблеми 

вдосконалення правового регулювання особистих немайнових та майнових 

відносин в Україні» (№ державної реєстрації 0111U000963). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у визначені порядку укладення, виконання та припинення договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя, встановленні його предмету, 

інших умов та особливостей  захисту прав та інтересів його сторін. 

Поставлена мета обумовлює такі основні завдання: 

– охарактеризувати особливості правового регулювання договірних 

відносин із задоволення вимог іпотекодержателя; 

– визначити поняття договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя та здійснити його цивільно-правову характеристику; 

– встановити місце договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя у вітчизняній системі цивільно-правових договорів; 

– розкрити специфіку статусу сторін договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя та особливості порядку  його укладення; 

– з’ясувати предмет та інші умови договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя; 

– охарактеризувати підстави припинення договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя; 

– визначити особливості захисту суб’єктивних прав та інтересів  

сторін договору про задоволення вимог іпотекодержателя. 

         Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають, 

розвиваються та припиняються у зв’язку з укладенням, виконанням та 

припиненням договору про задоволення вимог іпотекодержателя.         

         Предметом дослідження є договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя в цивільному праві України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є діалектичний метод та інші методи й прийоми наукового 

пізнання. Зокрема, методи аналізу та синтезу використано для встановлення 



 11 

 

правової природи іпотеки у цивільному праві (підрозділ 1.1), визначення 

належності  рівня і специфіки цивільно-правового регулювання відносин із 

забезпечення вимог іпотекодержателя (підрозділ 2.1), з’ясування специфіки  

договору про задоволення вимог іпотекодержателя, структуру його 

предмету та інших умов (підрозділ 2.2), визначення особливості захисту 

права та інтересів сторін договору про задоволення вимог іпотекодержателя 

(підрозділ 3.2) тощо.  Систематизовано теоретичні уявлення про 

суб’єктивні цивільні права й обов’язки сторін договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя (підрозділ 2.3) та ін. Порівняльно-правовий і 

критичний методи використано у ході аналізу положень Законів України 

«Про іпотеку», «Про банки і банківську діяльність», «Про заставу», «Про 

нотаріат»  з метою встановлення рівня правового регулювання договірних 

відносин у сфері задоволення вимог іпотекодержателя та наявності чи 

відсутності прогалин і/або недоліків у нормативному упорядкування 

відповідних суспільних зв’язків (підрозділ 1.1 і 1.2). У процесі дослідження 

також використано наукові юридичні, лінгвістичні та герменевтичні 

інструменти тлумачення, які дозволили визначити зміст категорій 

«звернення стягнення на майно боржника»  (підрозділ 1.3). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що це 

одна з перших в Україні наукових робіт, в якій комплексно досліджено 

теоретичні й практичні аспекти укладення та виконання умов  договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя у цивільному праві України. У ході 

наукового дослідження отримано такі основні наукові результати: 

уперше: 

– обґрунтовано характер договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя у контексті поділу договорів на основні та додаткові. 

Розмежовано широке і вузьке розуміння додатковості (акцесорності) 

цивільно-правового договору, у тому числі і договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя. Визначено, що додатковими у широкому 

розумінні договорами виступають домовленості, спрямовані на 
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конкретизацію, розвиток або припинення існуючих відносних цивільних 

правовідносин (зобов’язань), що, як правило, виникають на підставі 

цивільно-правових договорів. Це додаткові за призначенням договори, до 

яких відносяться домовленості, що встановлюють поруку, заставу, іпотеку 

тощо; 

–  визначено, що додатковими у вузькому розумінні є договори, якими 

змінюються, доповнюються або припиняються умови (пункти) існуючих 

цивільно-правових домовленостей. Це додаткові за правовою природою 

договори, предметом яких є зміст існуючих домовленостей і які мають 

технічний характер. Доведено, що в окресленому сенсі договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя має додатковий у широкому 

розумінні характер і самостійний – у вузькому сенсі; 

– доведено відсутність необхідності віднесення ціни предмету 

іпотеки (оціночної вартості майна) до істотних умов договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя, яким передбачається передача 

іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання 

основного зобов’язання, що обумовлюється, по-перше, варіативністю 

вартості предмету іпотеки у ході розвитку правовідношення, а по-друге, 

імперативною вимогою закону її визначення суб’єктом оціночної 

діяльності, тобто поза домовленостями між іпотекодавцем та 

іпотекодержателем; 

– обґрунтовано, що в якості предмету договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя, яким встановлюється право іпотекодержателя від 

свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору 

купівлі-продажу, виступатиме не предмет іпотеки - нерухоме майно, а лише 

право розпорядження ним, що обумовлюється характером та змістом 

правових можливостей, які виникають у іпотекодержателя, та їх обсягом. 

Одержуючи відповідне майно, іпотекодержатель отримує лише правову 

можливість розпорядження майном, і то обмежену необхідністю його 

здійснення у певний спосіб, тобто виключно шляхом його продажу; 
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удосконалено: 

– теоретичні погляди на правову природу договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя у контексті його цільової спрямованості. 

Обґрунтовано, що у силу здатності такого договору породжувати різні за 

характером юридичні наслідки, в частині цільової спрямованості та  

основної правової мети сторін його укладення відповідна домовленість у 

цілому має варіативний характер і може являти собою договір про передачу 

майна у власність або організаційний договір. Крім того, наслідками його 

укладення може бути повне або часткове припинення основного 

зобов’язання або ж визначення юридичної процедури реалізації предмету 

іпотеки, яка може спричинити відповідні юридичні наслідки; 

– наукове розуміння механізму звернення стягнення на предмет 

іпотеки за договором про задоволення вимог іпотекодержателя. Доведено, 

що сторони такого договору, незалежно від того,  чи укладається він 

одночасно з іпотечним договором або ж у процесі розвитку іпотечних 

правовідносин, можуть пов’язувати з настанням відкладальної обставини 

одночасно перехід до іпотекодержателя права власності на предмет іпотеки 

у рахунок виконання основного зобов’язання та виникнення права 

іпотекодержателя від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі 

на підставі договору купівлі-продажу. У такому разі реалізовується 

альтернативна юридична схема,  за якої іпотекодержатель може спробувати 

продати предмет іпотеки, а якщо це йому не вдасться – набути право 

власності на нього за власним волевиявленням;  

– висновок про те, що пов’язаність переходу права власності на 

предмет іпотеки до іпотекодержателя з актом його волевиявлення не змінює 

правову природу договору про задоволення вимог іпотекодержателя і 

зберігає за ним цільову спрямованість у вигляді забезпечення передачі 

нерухомої речі у власність. В якості відповідного акту волевиявлення 

іпотекодержателя необхідно розглядати реєстраційний правочин – 
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звернення до суб’єкта реєстрації речових прав за реєстрацією права 

власності на відповідне майно; 

набули подальшого розвитку: 

– наукові уявлення щодо умов договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя. Обґрунтовано, що з-поміж специфічних умов договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя, визначених частиною четвертою 

статті 36 Закону України «Про іпотеку», умови, у разі настання яких 

іпотекодержатель може використати своє право на позасудове стягнення, а 

також порядок визначення вартості, за якою іпотекодержатель набуває 

право власності на предмет іпотеки, виступають звичайними умовами і 

визначаються імперативно положеннями Закону. Своєю чергою умови про 

прийнятні та належні способи обміну повідомленнями між сторонами 

договору є випадковими. При цьому невідображення будь-якої із вказаних 

умов у договорі не призводить до його не укладення; 

– наукові підходи щодо оплатності чи безоплатності договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя. Встановлено, що договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя, яким передбачено право 

іпотекодержателя від свого імені продати предмет іпотеки, має безоплатний 

характер. Обґрунтовано, що неможливість визнання його платним 

обумовлюється тим, що цей договір передбачає організацію 

іпотекодержателем продажу предмету іпотеки і не пов’язується з 

одержанням ним майнового надання безпосередньо на підставі такого 

договору. Визначено, що цей договір може бути оплатним лише у разі, якщо 

за його умовами іпотекодержатель, який організовує продаж майна, 

одержує плату від іпотекодавця за вчинення відповідний дій; 

– теоретичні положення щодо темпоральних  меж укладення 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя, яким передбачається 

передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок 

виконання основного зобов’язання, визначено юридичні наслідки його 

укладення. Доведено, що у випадку,  коли такий договір укладається на 
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стадії розвитку правовідношення, а іпотекодержатель зацікавлений у 

набутті права власності на предмет іпотеки, його укладення може одразу ж 

спричиняти перехід права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до 

іпотекодержателя без будь-яких відкладальних обставин. Застосування 

такого порядку укладення вказаного договору виправдовує себе у 

ситуаціях, коли обидві сторони зацікавлені у припиненні основного 

зобов’язання, зокрема у зв’язку з неможливістю або небажанням боржника 

виконувати його в основний спосіб, наприклад, шляхом сплати коштів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

використання висновків та пропозицій дисертації в правотворчій діяльності 

для удосконалення положень чинного цивільного законодавства України, 

що регулюють відносини, пов’язані із задоволенням вимог 

іпотекодержателя; у науково-дослідній сфері – для подальших досліджень 

проблем, пов’язаних з іпотечними правовідносинами і задоволенням вимог 

іпотекодержателя; у правозастосовчій діяльності – шляхом їх застосування 

судами при розгляді відповідних категорій справ, адвокатами, нотаріусами 

та іншими суб’єктами під час здійснення професійної діяльності 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. 

Апробація результатів дисертації. Одержані в ході дослідження 

висновки, узагальнення та пропозиції, обговорювались на засіданні 

кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, оприлюднювалися на міжнародних науково-

практичних конференціях «Проблеми вдосконалення приватноправових 

механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних 

цивільних та сімейних прав» (м. Харків, 16 грудня 2020 р.), «Міжнародні та 

національні правові виміри забезпечення стабільності» (м. Львів, 16–17 



 16 

 

квітня 2021 р.), «Становлення громадянського суспільства в Україні: 

нормативно-правове підґрунтя» (м. Дніпро, 30 квітня – 01 травня 2021 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Відповідно до мети, завдань та 

предмета дослідження дисертація складається із вступу, трьох розділів, що 

містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатка. Загальний обсяг дисертації становить 198 сторінок, з яких 

основного тексту – 184 сторінки. Список використаних джерел становить 

153 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДОГОВОРУ ПРО 

ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ 

 

  

1.1. Договірні іпотечні конструкції у вітчизняній та 

європейській цивілістичній доктрині та законодавстві 

 

 

Застава нерухомого майна (нерухомості), тобто іпотека, незважаючи 

на сучасні важкі  для нашої  країни та суспільства соціально-економічні 

умови, у вітчизняній цивілістиці та  правозастосовній практиці завжди 

вважалась і вважається повсякчас одним із найбільш надійних та широко 

застосовуваних цивільно-правових засобів забезпечення виконання 

цивільних зобов’язань.  Протягом багатьох століть  істинність цього 

твердження залишається непохитною. Саме тому іпотека без географічних 

та темпоральних обмежень була і залишається  одним із найбільш  

поширених у світі цивільно-правових  засобів забезпечення належного 

виконання приватно-правових зобов’язань.  

Іпотека вперше,  як цивільно-правова конструкція, була винайдена та 

широко використовувалась у давній Греції і пройшла тривалий 

еволюційний шлях розвитку та вдосконалення у Римському праві (від 

fiducia через  pignus до hipoteca).  З цього приводу в своєму дисертаційному 

дослідженні на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук             

О. С. Кізлова зазначає, що «договори застави були стародавнім інститутом 

римського права і як джерело акцесорних прав на чужі речі пройшли у 

своєму розвитку три основні етапи: − fiducia – за яким товар передавався у 

власність особі за умови, що після того, як вимоги одержувача товару 
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будуть задоволені, він поверне товар. Умови повернення кредитором 

товару після виплати боргу були моральними, а не правовими; − pignus – 

застава майна, при якій воно передається заставодавцем заставодержателеві 

лише у володіння, а не у власність; − hypotheca – застава (в основному 

нерухомого майна), при якій майно залишалося у володінні боржника» [59, 

с. 14]. У сучасних умовах цивільно-правова конструкція іпотеки, з 

урахуванням відповідних багатовікових традицій та особливостей 

національних цивільних законодавств багатьох країн Європи та світу, 

широко застосовується правових системах практично всіх країн на всіх  

континентах нашої планети.  

        Зокрема,  цивільне  законодавство сучасних європейських країн важко 

уявити собі без конструкції застави взагалі й застави нерухомого майна 

(нерухомості), зокрема. Вона є поширеною у національних правових 

системах  всіх, і не тільки європейських країн,  для яких перш за все 

характерна рецепція основних положень і нормативних підходів Римського 

права. Наприклад, у цивільному праві Німеччини та Франції, в умовах 

швидкого становлення відносин поземельної власності та стрімкого 

вдосконалення цивільно-правових механізмів набуття та здійснення 

суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно,  іпотека неспішно, але 

невпинно еволюціонувала. Вона поступово набула характеру правової 

конструкції, яка передбачала можливість  іпотекодержателя здійснити своє 

право вимоги продажу обтяженої заставою нерухомої речі або у публічному  

порядку, або на підставі окремого договору між іпотекодавцем та 

іпотекодержателем, що мав приватний характер. Вказаний договір є 

прообразом досліджуваного договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя.  При цьому, механізм здійснення звернення стягнення на 

рухомі речі протягом тривалого часу залишався спрощеним і полягав у 

нічим не обмеженому праві заставодержателя продати заставлену річ 

приватним чином  у випадку прострочення виконання боржником-

заставодавцем.  
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Стосовно ж іпотеки, враховуючи високу вартість та значну соціально-

економічну  цінність об’єктів нерухомого майна (нерухомості), у більшості 

країн Європи поступово сформувався механізм примусового публічного 

продажу заставленого нерухомого майна на підставі судового рішення про 

звернення стягнення на предмет іпотеки. Варто зазначити, що поступове 

еволюційне виникнення, подальший розвиток та нормативне 

приватноправове закріплення можливості реалізації як судового, так і 

договірного порядку задоволення вимог  іпотекодержателя було викликано 

об’єктивними чинниками. Мова йде  перш за все  про суспільні потреби як 

у опубліченому та формалізованому,  так і у   спрощеному та оперативному 

механізмі задоволення інтересів останнього. Адже одна правова ситуація 

могла вимагати застосування громіздкого та тривалого за часом судового 

порядку звернення стягнення на предмет іпотеки, а інша – погодженого 

сторонами договірного порядку звернення стягнення на предмет іпотеки. 

Вказані потреби цивільного обороту  спонукали Законодавців  більшості 

країн Європи до закріплення у своїх національних правових системах 

спрощених договірних процедур задоволення вимог іпотечного кредитора. 

Всі вони в кожній країні Європи були значним чином уніфіковані,  хоча і 

мали незначні  відмінності нормативно закладених характерних для них 

типових модельних праворегуляційних схем. Вказані відмінності 

стосувались перш за все процедурних аспектів укладення праобразів  

сучасного договору про задоволення вимог іпотекодержателя, а також 

національних вимог щодо його форми та порядку виконання його умов.   

Адже  нормативне закріплення  та втілення у практику правозастосування 

кожної  з національних договірних конструкцій відповідної країни зрештою  

мало одну кінцеву мету. Вона полягала перш за все в узгодженні 

правоохоронюваних інтересів боржника-іпотекодавця та кредитора-

іпотекодержателя  у межах досягнутої між ними на приватних засадах 

договірної домовленості  про напрямки та межі задоволення вимог 

останнього. Разом з  тим, варто зазначити, що практично у всі часи 
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існування досліджуваної цивільно-правової конструкції зазначений 

порядок не виключав, а навпаки, передбачав публічний (з часом - судово-

виконавчий) контроль за продажем об’єкта іпотеки. Це забезпечувало не 

тільки розширення та гарантування безперешкодності здійснення правових 

можливостей та майнових гарантій  іпотекодержателя, але  і врахування та 

правове забезпечення  механізму реалізації законних інтересів іпотечного 

боржника. Ці добрі традиції еволюційного формування, постійного 

вдосконалення та  втілення у цивільний оборот  всіх різновидів іпотечних 

договорів та забезпечення суспільного контролю за їх укладенням та 

виконанням з метою уникнення можливих зловживань, зберігаються 

практично у всіх країнах сучасного світу і донині.    

       Зокрема, відомим Європейському Союзу факт, що у правозастосовчій 

практиці сучасної Німеччини, цивільне право якої, за загальним правилом, 

взагалі виключає укладення будь-яких додаткових домовленостей між 

заставодавцем та заставодержателем, крім договору застави, стосовно 

конструкції  іпотеки зроблено виключення. При наявності заборони 

укладення договорів між іпотекодателем та іпотекодержателем, 

спрямованих на передачу права власності на предмет іпотеки до настання 

строку виконання по забезпеченому нею основному зобов’язанню, у цій 

країні давно і успішно функціонує  механізм негайного примусового 

виконання. Цей механізм передбачає  з дозволу іпотекодавця і за наявності 

нотаріально посвідченого виконавчого документа здійснити примусовий 

продаж земельної ділянки, що є предметом застави [18, с. 202–201]. 

Враховуючи доведену багаторічною правозастосовної практикою 

ефективність та дієвість цього механізму, варто було б  широко втілювати 

його і у нашу вітчизняну практику застосування конструкції іпотеки.  

Законодавство інших країн Європи містить деяким чином 

видозмінені, але не менш цікаві з дослідницької точки зору нормативно-

правові приписи, що визначають можливість здійснення суб’єктивних 

цивільних прав та законних інтересів іпотечного кредитора у позасудовому 
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порядку. Зокрема, договірний порядок задоволення прав та законних вимог 

іпотекодержателя  передбачає сучасне цивільне законодавство Чехії. 

Особливість закріплених у ньому нормативно-правових приписів полягає  у 

тому, що  договір  про задоволення вимог іпотекодержателя у цій країні 

підлягає укладенню, як правило, після настання підстав для звернення 

стягнення на предмет іпотеки. І нарешті, окремі країни Європи, зокрема, 

Угорщина, передбачають можливість укладення подібних договорів 

одночасно із договором іпотеки [44]. Але такий цивільно-правовий  

механізм функціонування іпотечних відносин закріплений  і сучасним 

цивільним законодавством України. Цей шлях варто вважати 

найоптимальнішим та найбільш збалансованим, враховуючи припустимість  

широкого застосування у ньому договірних актів саморегулювання. 

Поєднання нормативних та позанормативних засад формування 

досліджуваного  цивільно-правового механізму забезпечує  всебічне  

узгодження та врахування як суб’єктивних цивільних прав  управненої  у 

досліджуваних відносинах сторони, так і оптимально збалансоване 

виконання кореспондуючих їм суб’єктивних цивільних обов`язків 

зобов’язаного сторони. Крім цього,  досліджуваний цивільно-правовий 

механізм враховує і  межі виконання обов’язків зобов’язаними у них 

особами та визначає загальні  міри відповідальності, що потенційно можуть 

бути застосовані до правопорушників. Зрештою це  забезпечує гармонійний 

баланс та найбільш оптимальне модельне співвідношення прав, обов`язків 

та відповідальності учасників досліджуваного сегмента іпотечних 

правовідносин.  

Високий рівень  правової універсальності та обумовлене ним широке 

застосування застави нерухомого майна (іпотеки) та похідних від неї 

договірних іпотечних конструкцій у сучасному цивільному обороті  як 

України, так і більшості країн сучасного світу обґрунтовується наступним. 

По-перше, її універсальністю, зручністю у застосуванні та надзвичайною 

надійністю як правового засобу забезпечення майнових прав та законних 
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інтересів як  управненої, так і зобов’язаної сторони, дієвість якої доведена 

часом.  По-друге, вона  здатна забезпечувати практично будь-яке грошове 

чи інше майнове  зобов’язання, незалежно від того, чи має воно договірний, 

або ж недоговірний характер. При цьому іпотека, як  і будь-який інший 

різновид застави, забезпечує тільки наявні вимоги кредитора, що 

ґрунтуються на легітимному, тобто належним чином підтвердженому 

правовому титулі. Найчастіше іпотекою забезпечується зобов’язання 

боржника перед банківською установою за кредитним договором або 

договором позики між пересічними фізичними  чи юридичними особами у 

будь-яких співвідношеннях їх суб’єктного складу. Однак, іпотека може 

забезпечувати й інші зобов’язання, зокрема за договорами  купівлі-

продажу, міни, оренди, підряду тощо. Її широке застосування у цивільному 

обороті нашої країни, Європи та інших країн світу обумовлене 

гарантованістю задоволення законних суб’єктивних цивільних прав та 

інтересів іпотекодержателя за рахунок звернення стягнення на заздалегідь 

визначене та юридично зарезервоване  майно,  що має  особливі економіко-

правові характеристики та високу цінність у масштабах конкретної країни 

та світу взагалі, враховуючи сучасні тенденції розширення географічних 

меж вибору можливого місця проживання людини та ведення нею бізнесу. 

Нерухомість є різновидом майна високої вартості, соціальної цінності та 

порівняно з рухомими речами досить низьким рівнем ризику  потенційної 

можливості його знищення, особливо коли мова йде про такий  об’єкт 

іпотеки як земельна ділянка. Вказані особливості нерухомого майна 

безпосередньо впливають і на особливості конструкції  її застави – іпотеки.  

 Поглиблене дослідження сфери застосування у моделюванні 

саморегулівного блоку регламентації  іпотечних відносин конструкції 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя дозволяє поставити 

кілька проблем змішаного, теоретико-практичного спрямування. Мова йде 

перш за все про проблему договірного порядку чіткого та однозначного 

визначення предмета та загального обсягу іпотечного стягнення та 
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окреслення черговості звернення стягнення при множинності предметів 

іпотеки, що складають іпотечне забезпечення. Зокрема, такі проблеми 

можуть виникнути у випадках, коли предметом іпотеки є підприємство як 

цілісний майновий комплекс (стаття 191 ЦК України). Адже згідно частини 

другої цієї статті до його складу  можуть  входити усі види майна, 

призначені для його діяльності, включаючи як об’єкти нерухомого, так і 

рухомого майна. Незалежно від співвідношення у підприємстві як 

цілісному майновому комплексі окремих видів нерухомого та рухомого 

майна,  в цілому він визнається об’єктом нерухомості (частина 3 статті 191 

ЦК України). При цьому положення чинного іпотечного  законодавства 

України не містять приписів щодо обов’язкового  звернення стягнення за 

договором про задоволення вимог іпотекодержателя  обов’язково виключно 

на підприємство як цілісний майновий комплекс як єдиний об’єкт іпотеки 

чи можливе звернення стягнення на частину рухомого чи нерухомого 

майна, що складає цей комплексний об’єкт  цивільних прав. Аналіз 

приписів загальної по відношенню до положень іпотечного законодавства 

України частини 4 статті 191 ЦК України, згідно якої підприємство або його 

частина можуть бути об’єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших 

правочинів, дозволяє відповісти на це проблемне теоретично-прикладне 

запитання ствердно. Тобто, за умови  визначення можливої договірної 

моделі звернення стягнення на комплексний об’єкт  іпотеки, реалізацію  

своїх майнових вимог за договором про задоволення вимог 

іпотекодержателя останній може отримати як за рахунок підприємства як 

цілісного майнового комплексу в цілому, так і за рахунок чітко обумовленої 

у досліджуваному договорі його частини.  

Таким чином, конструкція договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя є спорідненою з договором іпотеки та  похідною від неї. 

Сутність договору іпотеки зводиться до того, що узгоджене сторонами 

нерухоме майно (в широкому розумінні – як житлова,  так і комерційна 

нерухомість) на випадок невиконання чи неналежного виконання 
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боржником свого забезпеченого іпотекою зобов’язання слугує модусом 

(джерелом) компенсації можливих наявних і доведених ним  у 

претензійному чи судовому порядку майнових втрат кредитора-

іпотекодержателя. При цьому, сутність договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя полягає у домовленості сторін щодо механізму, видів та 

можливих напрямків задоволення інтересів іпотечного кредитора чи 

кредиторів у компенсації вказаних  можливих  втрат. Зазначене визначає 

спорідненість і, водночас, відмінності розглядуваних договірних 

конструкцій. Вказана домовленість сторін може бути оформлена як 

окремий  договір, а може бути  оформлена як невід’ємна частина основного 

договору іпотеки (у вигляді застереження про напрямки та способи 

задоволення вимог іпотекодержателя). Зазначений комплекс правових 

можливостей іпотекодавця та іпотекодержателя є яскравим прикладом 

ефективного врахування диспозитивності методу цивільно-правового 

регулювання. В. Л. Яроцький наголошує, що диспозитивність у цивільному 

праві, перш за все, полягає у визначеній нормами цивільного права 

можливості управоможених осіб діяти за власною ініціативою, обираючи 

незаборонені можливості варіативної поведінки, тобто самостійно 

визначати форми реалізації комплексу наданих їм правових можливостей 

[153, с. 117]. 

 Слід зазначити, що у вітчизняній  правовій літературі панують 

усталені правові підходи  щодо сутності, правових підстав виникнення та 

специфіки іпотечних відносин в Україні. Зокрема, більшість правників-

цивілістів  поділяють концепцію щодо речової природи іпотечних відносин, 

зокрема Ч.  Н. Азімов [4, c. 10], В. А. Другова [37, c. 11], Ю. О. Заіка [137, с. 

487–494], О. А. Підопригора [85, с. 130], І. Ф. Севрюкова [113, с. 104],            

С. І. Шимон [147, с. 299] тощо.  Однак більш науково виваженою вбачається  

думка щодо того, що іпотечні відносини мають більш складну та 

розгалужену систему опосередковуваних ними соціально-правових 

зв’язків. Так у своєму дослідженні В. В. Стратійчук обґрунтовує концепцію 
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щодо «подвійної (змішаної) природи іпотеки, яка включає в себе сукупність 

ознак  зобов’язального та  речового характеру» [119, с. 3]. У той же час,        

В. К. Райхер  припускає  протилежні висновки та пропонує відмовитися від 

класичного для цивільного права  поділу на речові та зобов’язальні права та 

визнати права, що за своєю  правовою природою є абсолютними 

(речовими),  з урахуванням їх  структури, характеру оформлення ними 

соціальних зв’язків до відносних прав. Сюди належать, зокрема, право 

забудови, право застави [107, с. 304]. З цією думкою  важко погодитись.  Так 

свого часу ще відомий цивіліст М. І. Брагінський звертав увагу на те, що 

«прихильники зобов’язальної природи застави виділяють лише такі ознаки 

як: короткочасність можливість припинення в результаті однократної дії; 

відсутність ознак «речовості»;  встановлення прямого правового зв’язку 

між заставодавцем і заставодержателем і, водночас, опосередкованого 

зв’язку з усіма іншими особами» [12, с. 96]. Цей висновок варто підтримати 

як достатньо аргументований.  Представник харківської цивілістичної 

школи Ю. Є. Ходико, справедливо зазначає, що помилково розглядати «у 

чистому виді» речову або зобов’язальну природу безпосередньо іпотечних 

правовідносин, вірніше буде підхід певного поширення на іпотечні 

правовідношення таких  правових конструкцій – речових або 

зобов’язальних правовідносин» [135, c. 96].  У той же час, не можна 

допускати ситуацій, коли ті чи інші цивільні правовідносини будуть 

залишатися поза визначеними класифікацією групами. Таких підхід 

нівелює прикладний характер такого групування, вказує на відсутність 

універсального й загального для всіх цивільних прав критерію. Крім того, 

системні суперечності нашої правової доктрини не можна вирішити 

посиланням на те, що більшість цивільних правовідносин має змішаний, 

«речово-зобов’язальний» характер. Виокремити ці правовідносини як 

окрему групу означає визнати неможливість вирішення самої проблематики 

поділу прав на речові та зобов’язальні [131, с. 279–281]. 
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Зрештою, варто погодитись із більшістю цивілістів та підтримати  

думку про те, що іпотечні відносини, враховуючи не тільки їх зміст, але і 

підстави виникнення та розвитку, а також основні способи та напрямки 

задоволення вимог іпотекодержателя, мають комплексний – речово-

зобов’язальний характер.  Ця охарактеризована їх властивість  дозволяє 

найбільш повно та всебічно забезпечити  захист прав та законних інтересів 

іпотекодержателя.  У зв’язку з цим варто  зробити  висновок  про те, що 

іпотечні договірні конструкції  – один із найбільш ефективних цивільно-

правових засобів забезпечення виконання зобов’язань боржника перед 

кредитором, оскільки надійно захищає права останнього та встановлює 

високий нормативно-договірний пріоритет для повного та беззастережного 

задоволення його вимог. 

Отже, повне виконання умов договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя забезпечує не лише перехід права власності від 

іпотекодавця до іпотекодержателя, але і  припиняє основне  та іпотечне 

зобов’язання. Це цілком закономірно дозволяє поставити проблемне  

питання: чи характерний для зобов’язання, що виникає з договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя, «подвійний характер об’єкта», в 

якості якого виступає одночасно майно, що підлягає передачі 

іпотекодавцем іпотекодержателю у рахунок погашення боргу, а також 

право вимоги, що існує у іпотекодержателя відносно боржника? 

Одним з аспектів піднятої проблеми є те, що договір про задоволення 

вимог іпотекодержателя за своїми ознаками схожий з договором про 

відступне (стаття 600 ЦК України), особливо зважаючи на те, що останній 

може використовуватись у випадку застосування учасниками договірного 

зобов’язання такого виду забезпечення як завдаток [25]. За таких умов 

боржник передає кредитору визначену грошову суму у рахунок платежів, 

що підлягають оплаті з його сторони, на підтвердження зобов’язання і 

водночас на забезпечення його виконання (частина перша статті 570 ЦК 

України) [141, ст. 570].  У тому ж разі, коли боржник не має можливості 
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виконати зобов’язання, він може виступити з пропозицією для кредитора 

щодо зарахування останнім завдатку в якості відступного, що, своєю 

чергою, спричинить припинення основного зобов’язання. 

Як при іпотеці, так і при завдатку сторони заздалегідь обумовлюють 

майно за рахунок якого забезпечуватиметься інтерес кредитора у зв’язку з 

чим передача такого майна кредитору припинятиме зобов’язання [25]. 

Однак, як вказує В. Я. Погребняк, у випадку з відступним укладається 

непоіменований цивільно-правовий договір, за умовами якого кредитор 

звільняє боржника від зобов’язання (а по суті відмовляється від свого 

суб’єктивного цивільного права вимоги) у зв’язку з набуттям права 

власності на певне майно. На підставі цього висновку вчений вважає, що 

наведені обставини свідчить про те, що відмова від суб’єктивного 

цивільного права вимоги може бути здійснена у тому числі з умовою. 

Принаймні це можливо у тому випадку, коли в якості такої умови виступає 

набуття кредитором інших суб’єктивних цивільних прав [86, с. 480]. 

Наведені обставини дають привід стверджувати, що в окресленому випадку 

договір про відступне фактично являє собою трансферно-дерелікційну 

конструкцію, яка характеризується двома об’єктами правовідносин. Адже, 

з одного боку цей договір спричиняє перехід права власності на майно від 

боржника до кредитора, з чого слідує, що це відповідне майно виступає 

матеріальним об’єктом правовідношення. Проте, з іншого боку, набуваючи 

право власності на відповідне майно, кредитор втрачає право вимоги 

відносно боржника. З цього слідує, що відповідне право вимоги, своєю 

чергою, виступає юридичним об’єктом відповідного правовідношення. 

Поряд із цим, вважаємо, що окреслена концепція не може бути 

застосована до правовідносин, які виникають на підставі договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя. В якості основного аргументу проти 

зазначеного  виступає те, що при припиненні зобов’язання передачею 

відступного, в якості якого виступає завдаток, не відбувається повного 

виконання боржником свого обв’язку, що і визначає необхідність 
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звільнення боржника від нього кредитором. Крім того, у разі встановлення 

завдатку як виду забезпечення зобов’язання, учасники відповідного 

правовідношення, як правило, не встановлюють наперед, що завдаток 

виступить в якості відступного. У той же час при укладенні іпотечного 

договору його сторони одразу обумовлюють, що у разі невиконання 

боржником зобов’язання саме предмет іпотеки виступить в якості майна, за 

рахунок якого задовольнятиметься вимога кредитора. Своєю чергою 

договір про задоволення вимог іпотекодержателя лише фіксує початок 

відповідного процесу. Крім того, у результаті переходу права власності на 

предмет іпотеки від іпотекодавця  до іпотекодержателя відбувається 

задоволення вимоги останнього у межах основного зобов’язання, а 

фактично виконання боржником свого обов’язку альтернативним шляхом. 

З цього слідує, що іпотека, фактично, визначає альтернативний спосіб 

виконання боржником свого обов’язку [25]. 

  У цілому ж викладене вище дозволяє стверджувати, що для 

відносного цивільного правовідношення, яке виникає з договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя, і яке спрямовується на передачу 

іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання 

боржником основного зобов’язання, характерний лише один об’єкт. 

Останній має  матеріальний характер і  виступає предметом досліджуваного  

договору. З цього ж слідує, що незважаючи на комплексність юридичних 

наслідків, що спричиняються договором про задоволення вимог 

іпотекодержателя, в рамках безпосереднього причинно-наслідкового 

зв’язку він виступає акцесорним  договором, що забезпечує перехід права 

власності на предмет іпотеки [25]. 

   Варто зазначити, що акцесорність є ознакою, характерною для всіх 

іпотечних договірних конструкцій. Зважаючи на усталену точку зору у 

доктрині цивільного права щодо похідного (акцесорного) характеру 

іпотеки, для визначення правової сутності досліджуваної договірної  

конструкції про задоволення вимог іпотекодержателя необхідно більш 
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ґрунтовно розглянути існуючі у вітчизняній доктрині цивільного права 

загальні підходи до характеристики  додаткових (акцесоних) договорів. 

Теоретичні положення про поділ цивільно-правових договорів на основні 

та додаткові (акцесорні), що проводиться на рівні цивілістичної доктрини, 

можна зустріти на сторінках сучасних наукових досліджень, а також у 

більшості підручників з цивільного права. Водночас відповідні теоретичні 

положення свідчать про те, що ця концепція класифікації договорів 

базується на відповідній диференціації цивільно-правових зобов’язань. 

Правники-цивілісти, які підтримують таку диференціацію цивільно-

правових договорів, зокрема зазначають про те, що виокремлення таких 

видів договорів з масиву договірних цивільно-правових конструкцій є 

наслідком забезпечення виконання договірного зобов’язання за рахунок 

інших зобов’язань, що виключає самостійний характер останніх. У зв’язку 

з цим і договори, що укладаються з метою виконання первинного договору 

мають вторинний характер [23, c. 90]. З цього, зокрема слідує, що 

первинним виступає, наприклад, договір кредиту, у той час як вторинним 

(акцесорним) – договір застави [139, с. 148]. 

Проте, незважаючи на здавалося б повну зрозумілість окресленої 

концепції, вона не позбавлена певних вад, які стають помітними у ході 

дослідження глибинної специфіки   у тому числі й договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя. З наведених вище положень слідує, 

що в якості доктринальної основи відповідної диференціації цивільно-

правових договорів виступають наукові положення, які, у результаті їх 

умовного групування і систематизації, можна назвати «теорією додаткових 

(акцесорних) зобов’язань». Тобто, якщо бути точнішим,  теоретичну базу 

для відповідного наукового підходу складають наукові положення, які 

переважно стосуються не договору як домовленості сторін, а зобов’язання, 

як відносного цивільного правовідношення. При цьому, незважаючи на те, 

що у сучасній юридичній літературі цивільно-правовий договір 

розглядається як документ, як юридичний факт і як правовідношення [38, с. 
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146], повне ототожнення договору як підстави виникнення відносного 

цивільного правовідношення з власне таким правовідношенням є 

неможливим і при цьому породжує низку ризиків для наукового 

дослідження в частині вірності сформованих висновків. Демонстративними 

у цьому сенсі є випадки, коли в якості підстави виникнення зобов’язання 

виступає не договір, а інший юридичний факт. Це і обумовлює необхідність 

внесення чіткості в окреслене питання [23, с. 90; 22, с. 198]. 

У цілому в основу диференціації основних та додаткових (акцесорних) 

зобов’язань покладаються причинно-наслідкові зв’язки,  за яких 

виникнення, розвиток та припинення основного відносного цивільного 

правовідношення може забезпечуватись ланцюгом взаємопов’язаних 

договорів. Це ж підкреслює не тільки різницю між відповідними 

договорами, адже їх існування не виключає, а  навіть навпаки пов’язується 

з їх одночасним існуванням, забезпечуючи певне  співвідношення між 

відповідними договірними конструкціями. 

Для більшої ілюстративності піднятого питання в якості основної 

моделі відносного цивільного правовідношення необхідно взяти кредитне 

правовідношення, яке є чи не найбільш поширеним прикладом правової 

ситуації, коли зобов’язання забезпечується іпотекою. У такому випадку в 

залежності від конкретних обставин кількість застосовуваних у іпотечних 

правовідносинах  договірних конструкцій може бути більшою або меншою. 

Зокрема, у разі, якщо учасники відповідних правовідносин звертаються до 

укладення попереднього договору, то у такому випадку саме ця договірна 

конструкція стає відправною ланкою відповідного юридичного складу. 

Одразу за нею слідує «основний договір» який виступає підставою для 

виникнення боргового зобов’язання, щодо якого власне і встановлюється 

забезпечення у вигляді іпотеки. В якості такого договору, як правило, 

виступає кредитний договір. Наступною ланкою у відповідному ланцюгу 

договірних конструкцій буде іпотечний договір, на підставі якого виникає 

зобов’язання, що вже має забезпечувальний відносного основного 
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відносного цивільного правовідношення характер. Тобто цей договір 

виступає підставою для виникнення іпотечного зобов’язання, яке вже має 

акцесорний характер, оскільки іпотечне правовідношення не може існувати 

самостійно від основного зобов’язання. Отже, якщо слідувати окресленій 

вище концепції поділу договорів на основні (первинні) та додаткові 

(вторинні, акцесорні), то у такому разі іпотечний договір набуває значення 

додаткового (акцесорного) договору. Відповідний юридичний склад  за 

таких умов складається з трьох договорів: 1) попередній; 2) основний 

акцесорний; 3) додатковий акцесорний. Водночас кожна наступна 

договірна конструкція  базується на попередній. 

У рамках цієї ж концепції договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя необхідно розглядати як такий, що може бути укладений 

лише за наявності дійсних правовідносин іпотеки або в момент виникнення 

таких правовідносин, оскільки у протилежному випадку в ньому немає 

жодного сенсу. Однак, за таких умов, якщо іпотечні правовідносини 

виникли на підставі договору, який вже має акцесорний характер, тоді 

договір про задоволення вимог іпотекодержателя необхідно розглядати як 

акцесорний  по відношенню до договору, який вже має акцесорний 

характер,  тобто являє собою додатковий (акцесорний) договір другого 

порядку. При цьому в окресленому вище юридичному складі він 

перебуватиме на місці четвертої ланки. 

Однак у світлі зазначеного слід ураховувати, що окреслена концепція 

будується переважно на зв’язку між зобов’язаннями,  за якого додаткове 

(акцесорне) зобов’язання не може існувати без основного зобов’язання [23, 

с. 90–91]. За таких умов право іпотекодержателя задовольнити свої майнові 

вимоги за рахунок майна, що складає предмет іпотеки, у випадку 

невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання [75, с. 147] 

виступає елементом змісту іпотечного зобов’язання,  яке може існувати 

лише за наявності зобов’язання, щодо якого встановлюється забезпечення, 

тобто основного зобов’язання. 
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Однак, природа підстав виникнення основного та додаткового 

зобов’язань може мати різний характер. Як відомо, за підставою їх 

виникнення  усі зобов’язання поділяються на договірні й  недоговірні. 

Перші виникають  на підставі договору, а другі – на підставі, відмінній від 

договору, проте всі вони  можуть забезпечуватись іпотекою. Наприклад, 

недоговірне зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої цивільним 

правопорушенням, може забезпечуватись договірним зобов’язанням, 

наприклад, заставним. Однак у такому разі все одно йдеться про додатковий 

характер одного зобов’язання  по відношенню до іншого. 

Водночас у сучасній цивілістичній літературі не прийнято називати 

додатковим (акцесорним) зобов’язання, передумовою для виникнення 

якого виступило абсолютне цивільне правовідношення, адже ці випадки є 

занадто поширеними. Наприклад, для виникнення зобов’язання купівлі-

продажу існує необхідність перебування продавця в якості власника у 

абсолютних цивільних правовідносинах власності. У світлі зазначеної вище 

концепції з цього мало б слідувати, що відносне правовідношення купівлі-

продажу має додатковий (похідний, акцесорний) характер по відношенню 

до абсолютного правовідношення власності. 

Проте, за таких умов теорія додатковості (акцесорності) максимально 

наближається до теорії детермінації,  відповідно до теоретичних положень 

якої кожен перехід права власності передбачає виникнення відносного 

цивільного правовідношення, яке повинно розглядатись як таке, що має 

додатковий характер по відношенню  до абсолютного правовідношення 

власності. У зв’язку з цим з цього мало б слідувати і те, що кожна наступна 

договірна конструкція, яка укладається стосовно, наприклад, певної речі, 

має додатковий характер  відносно раніше укладеного договору. 

Проте, в якості визначальної відмінності між акцесорністю 

відповідних  зобов’язань  виступають підстави виникнення розглядуваних 

правовідносин. Якщо, наприклад, правовідношення з відшкодування 

недоговірної шкоди виникає з факту завдання такої шкоди, то у такому разі 
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потерпілий і порушник мають можливість укласти, наприклад, договір про 

припинення такого відносного цивільного правовідношення передачею 

відступного. Хоча в якості умови укладення такого договору виступатиме 

наявність дійсного зобов’язання, сам договір не базуватиметься на будь-

якій іншій договірній конструкції, адже відповідне «основне» 

правовідношення виникло на підставі, відмінній від договору. 

Водночас з іншого боку, у випадку, коли має місце невиконання 

боргового зобов’язання, підставою виникнення якого виступив кредитний 

договір, і водночас сторони такого договору укладають договір про 

припинення зобов’язання у зв’язку з передачею відступного, то за таких 

умов постає питання який характер має зв’язок між кредитним договором і 

договором про припинення зобов’язання шляхом передачі відступного? 

Адже, фактично договір про відступне укладається для припинення 

кредитного договору, а також правовідношення, що виникло з кредитного 

договору. Однак слід зважати на те, що договір про відступне також може 

бути укладений і для припинення недоговірного зобов’язання, тобто за 

відсутності договору як підстави виникнення такого зобов’язання. Ця 

обставина підкреслює автономність зазначених договорів по відношенню 

один до одного [23, с. 91]. 

Повертаючись до договору про задоволення вимог іпотекодержателя 

слід зазначити, що у разі «класичного» розвитку подій, за якого такий 

договір укладається за наявності договірних іпотечних зобов’язань, 

відповідний юридичний склад  виглядатиме таким чином: 1) основний 

договір на підставі якого виникає зобов’язання, що забезпечується 

іпотекою; 2) іпотечний договір; 3) договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя. У зв’язку з цим в такому разі договірна конструкція 

третьої ланки розглядуваного юридичного складу виглядає як логічне 

продовження договірного регулювання відповідних відносин договірними 

конструкціями попередніх ланок. Проте надзвичайно важливою 

обставиною за таких умов виступає те, що іпотекою може забезпечуватись 
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не лише договірне, проте також і недоговірне зобов’язання [23, с. 91;  22, с. 

198]. Стаття  3 Закону України «Про іпотеку» чітко визначає, що іпотека 

може встановлюватись на підставі договору, закону або рішення суду [97, 

ст. 3]. 

Викладені обставини вносять певну конкретику у досліджуваний 

юридичний склад, оскільки з наведеного слідує, що основне зобов’язання, 

щодо якого встановлюється забезпечення у вигляді іпотеки, може виникати 

на підставі, відмінній від договору. Водночас іпотечне зобов’язання, яке 

виступає забезпеченням такого правовідношення, може виникати на 

підставі закону або рішення суду. При цьому ці обставини не є перешкодою 

для використання учасниками відповідних правовідносин договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя [23, с. 91; 22, с. 199 ]. З цього приводу 

частина перша статті 3 Закону України «Про іпотеку» встановлює, що до 

іпотеки, яка виникає на підставі закону або рішення суду, застосовуються 

правила щодо іпотеки, яка виникає на підставі договору, якщо інше не 

встановлено законом [97, ст. 3]. Тому в окресленій вище ситуації договір 

про задоволення вимог іпотекодержателя може укладатись  за відсутності 

договору, який виступив підставою виникнення основного зобов’язання і 

навіть за відсутності іпотечного договору. Ці обставини унеможливлюють 

його розгляд в якості додаткового (акцесорного) договору до відповідних 

інших  цивільно-правових договорів. 

Наведені вище обставини свідчать про те, що в сучасній цивілістичній 

доктрині,  у межах досліджуваного теоретичного підходу до класифікації 

цивільно-правових договорів,  додатковість (акцесорність) договору 

визначається з урахуванням  умов його укладення і водночас  характеру 

породжуваних ним правовідносин. Як наслідок,  в якості додаткового 

(вторинного, акцесорного) за таких умов вважається договір, який 

укладається за умови існування певного договірного цивільного 

правовідношення (зобов’язання) або в момент виникнення такого 

зобов’язання. Вказаний акцесорний договір, як правило,  зовсім не 
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обов’язково укладається в умовах наявності договору, який виступив 

підставою виникнення та/або розвитку відповідного зобов’язання. Тому до 

додаткових (акцесорних) в такому розумінні договорів відносяться 

договірні конструкції застави, іпотеки, поруки тощо. 

Зв’язок між цими договорами, що виступили в якості підстави 

виникнення основних зобов’язань, є досить очевидним, проте не має 

безпосереднього детермінуючого характеру. При цьому такий зв’язок 

забезпечується переважно залежністю додаткового (акцесорного) 

зобов’язання від основного, проте не взаємозалежністю відповідних 

договорів, які виступають підставами виникнення таких зобов’язань [23, с. 

91–92; 22, с. 199 ].       

З цього приводу слід зазначити, що у вітчизняній судовій практиці 

отримав підтримку концептуальний підхід,  який спростовує можливість 

іпотеки бути абстрактною, тобто мати «автономний» відносно основного 

зобов’язання характер. Хоча при цьому цей підхід не спростовує 

теоретичну  тезу про те, що суб’єктний склад основного і акцесорного 

зобов’язань є взаємозалежним. У своїй постанові від 12 грудня 2018 року у 

справі № 758/3453/16-ц Касаційний цивільний суд України у складі 

Верховного Суду встановлює, що іпотекодержателем може бути тільки 

особа, яка є кредитором за основним зобов’язанням [93]. Однак ще до 

висловлення цієї позиції Касаційний господарський суд у складі 

Верховного Суду у своїй постанові від 14 лютого 2018 року у справі № 

910/16461/16 зазначив про те, що у зв’язку з припиненням шляхом 

виконання основного зобов’язання товариства перед банком за кредитним 

договором припинилося і похідне зобов’язання у вигляді іпотеки за 

іпотечним договором [92]. 

Ураховуючи викладене вище, договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя здатен у цілому безпосередньо впливати на зобов’язання, 

підставою виникнення яких виступили цивільно-правові договори, 

наприклад, кредитний та іпотечний договір. При цьому договір про 
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задоволення вимог іпотекодержателя може безпосередньо  впливати на 

припинення відповідних  зобов’язань. Проте водночас наявність вказаних 

договорів не виступає обов’язковою умовою укладення договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя [23, с. 92; 22, с. 199 ].       

Водночас, у контексті теоретичних положень досліджуваної наукової 

концепції необхідно звернути увагу на альтернативне розуміння 

додаткових договорів, що отримало підтримку, зокрема у Р. Б. Шишки. 

Вчений розглядає додаткові договори як такі, що доповнюють чи змінюють 

умови основного договору [149, с. 378] уточняють або пролонгують його. 

Вони залежать від основних договорів, слідують їх юридичній долі [148, с. 

122] і таким чином мають службове призначення [149, с. 378]. Очевидно, 

що у такому разі йдеться, зокрема,  про договори, якими вносяться, 

наприклад,  зміни до умов існуючих договірних конструкцій, наприклад в 

частині асортименту товарів, що закупляються за договором купівлі-

продажу чи поставки, характер та обсяг послуг і робіт тощо. 

У ході розвитку відповідних відносних цивільних правовідносин, що 

відбувається після укладення договору  купівлі-продажу, договору про 

надання послуг чи виконання робіт, покупець, замовник послуг або робіт 

відповідно може забажати змінити, доповнити чи конкретизувати характер 

товарів чи інших  благ, які він має отримати за договором, або їх обсяг. У 

зв’язку з цим, для того, щоб уникнути процедури укладання нового 

договору, сторони, як правило, укладають додатковий до вже існуючого 

договір. При цьому укладення таких договорів у силу їх «сервісного» 

характеру вимагає існування «основного» договору, умови якого 

підлягають конкретизації, зміні або припиненню. Водночас, як правило,  

такі «сервісні» договори  не містять всіх необхідних істотних умов, які 

висуваються законом до змісту договорів,  на підставі яких виникають 

основні цивільні правовідносин. 

Проведений аналіз дозволяє запропонувати  висновок про те, що у 

контексті аналізованої наукової концепції,  відповідно до теоретичних 
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положень якої до додаткових (акцесорних) договорів відносять, зокрема 

договори поруки, застави, іпотеки тощо, характеристика додатковості 

(акцесорності) договору визначається як його ознака.  Це означає, що 

укладення відповідного договору здійснюється з метою забезпечення 

виконання, розвитку або припинення існуючого на момент його укладення 

цивільного правовідношення, яке, як правило, має відносний характер, 

тобто являє собою цивільно-правове зобов’язання. При цьому укладення 

такого договору відбувається за наявності, договору, що виступив 

підставою виникнення та/або розвитку відповідних зобов’язань. 

 

1.2. Правова природа та види договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя 

 

Розвиток цивільного законодавства, що втілюється, зокрема і у 

прийнятті  нових нормативно-правових актів, положення яких покликані 

врегулювати  суспільні зв’язки в окремих сферах життєдіяльності людини, 

може пов’язуватись в тому числі і з формуванням нових конструкцій 

поіменованих цивільно-правових договорів. Цей процес в певній мірі є 

закономірним та об’єктивним, адже виникнення нових об’єктів цивільних 

прав або вдосконалення існуючої джерельної бази цивільного права 

покладає на законодавця обов’язок запропонувати учасникам цивільного 

обороту нові моделі  їх правомірної  поведінки з урахуванням  

диспозитивності методу цивільно-правового регулювання. Іншими 

словами, в межах подальшого вдосконалення цивільно-правового 

регулювання суспільних відносин законодавець формує певні нормативні  

орієнтири для  учасників цивільних правовідносин. Ці орієнтири  можуть  

бути використані ними в якості  моделі поведінки, що закріплена 

імперативно або ж як базовий конструкт, що підлягає  доопрацьованню 
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ними під їх конкретні побажання та потреби шляхом договірного 

самомоделювання. 

Одним з прикладів таких базових коструктів  виступає договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя,  можливість використання якого 

визначається положеннями Закону України «Про іпотеку» (ст. ст. 33, 36–

38) [97, ст. ст. 33, 36–38]. Впровадження цієї договірної конструкції на рівні 

спеціального закону і надання їй, таким чином, значення поіменованого 

цивільно-правового договору визначає необхідність її розгляду з 

урахуванням  усталених наукових підходів. Мова може йти, зокрема, про 

визначення його місця у дихотомічній  класифікації цивільно-правових 

договорів, що набула значення базової (класичної) теоретичної платформи 

для їх характеристики. Адже, незважаючи на те, що він передбачений лише 

спеціальним нормативно-правовим актом, він може і повинен розглядатись 

як цивільно-правовий договір. Тому його осмислення через відповідні 

вітчизняні та європейські доктринальні підходи здатне пролити світло на 

дійсну його сутність і виявити «ступінь унікальності» або ж навпаки,  

визначити його  як різновид одного з існуючих типів договорів. 

Аналіз нормативних положень Цивільного  кодексу України та 

приписів  вітчизняного іпотечного законодавства України  дозволяє дійти 

висновку про те, що правова  природа договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя криється у забезпеченні розширення можливостей 

іпотекодержателя у межах застосування ним порядку звернення стягнення 

на майно іпотечного боржника. Відповідно, з урахуванням одного із 

ключових правових наслідків застосування цієї процедури на вимогу 

іпотекодержателя, вона віднесена до примусових способів припинення 

права власності. При цьому в положеннях чинного цивільного 

законодавства України, що регулюють загальні положення щодо застави, 

встановлено, що звернення стягнення на предмет застави здійснюється за 

рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом (частина 

перша статті 590 ЦК України). Цей нормативний припис встановлює 
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загальне диспозитивне  правило щодо використання судової чи  позасудової 

процедури звернення стягнення на предмет застави. Щодо іпотеки 

законодавець  нормативно визначає  можливість звернути стягнення на 

закладене майно (предмет іпотеки)  у позасудовому порядку врегулювання 

(стаття 36 Закону України «Про іпотеку»). Таким чином, за правовими 

наслідками втілення у реальність  вимоги іпотекодержателя щодо 

звернення стягнення на заставлений предмет іпотеки призводить у 

кінцевому випадку до припинення права власності іпотекодавця на 

закладене ним нерухоме майно.  

       Припинення права власності іпотекодавця на предмет іпотеки  як один 

із основних юридичних наслідків   послідовного, легітимного  здійснення і 

завершення досліджуваної процедури визначає  і більшість  правників-

цивілістів. У системі напрацьованих цивілістичною доктриною підстав 

припинення права власності звернення стягнення на майно власника за 

зобов’язаннями розглядають як: 1) універсальну підставу припинення права 

власності [26, c. 52]; 2) окремий випадок примусового вилучення майна у 

власника; 3) інший передбачений законом випадок втрати власником свого 

права на майно. При цьому звернення стягнення розглядається  як результат 

невиконання зобов’язань власником, майно у якого вилучається та 

відчужується примусово, тобто всупереч його волі, на безоплатних засадах. 

Професор В. П. Мозолін  не поділяє думку щодо обґрунтованості 

можливості віднесення процедури  звернення стягнення на майно власника 

за його зобов’язаннями до примусових засобів припинення права власності, 

у межах яких не враховується воля самого власника. Він зазначає, що 

«можливість звернення на майно власника за його зобов’язаннями, на 

відміну від інших випадків примусового припинення відносин власності, по 

суті, програмується самим власником у момент виникнення відповідного 

зобов’язання. Примусове звернення на майно власника виступає як санкція 

за невиконання зобов’язання. Воно входить у це зобов’язання як його 

вторинний, але складовий елемент. Тому говорити, що в цьому випадку 
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відносини власності припиняються без волі власника, навряд чи взагалі 

правильно» [76, c. 159].  Цей  висновок варто оспорити. У момент укладення 

основного договірного зобов’язання і договору іпотеки, належно 

формалізоване узгодження сторонами умов договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя завжди у характеристиці іпотечних договорів має 

факультативне значення.  Адже його укладення лише вносить додаткові 

коригуючі поправки до договору іпотеки чи диспозитивні дозволені 

доповнення до загалом імперативної та визначеної  нормативно судової 

процедури звернення стягнення на предмет іпотеки. В момент укладення 

зазначених іпотечних договорів, включаючи досліджуваний договір, 

іпотекодавець дійсно усвідомлює потенційну можливість втрати ним 

заставленого майна  у випадку неможливості виконати належним чином 

свої обов’язки у межах забезпеченого іпотекою основного зобов’язання. З 

цього слідує логічний висновок про те, що всі ці договори  він укладав за 

власною волею. Разом з тим, починаючи з моменту реалізації 

іпотекодержателем свого права вимоги ініціювати процедуру звернення 

стягнення на предмет іпотеки,  воля іпотекодавця взагалі не приймається до 

уваги і правового значення не має. Тобто, основний та забезпечувальні 

договори  дійсно укладаються за волею іпотекодавця, але втрата ним права 

власності внаслідок застосування процедури звернення стягнення на майно 

іпотекодавця відбувається, безперечно, поза волею іпотекодавця і 

найчастіше при його активному запереченні самої можливості застосування 

такої процедури. Якби воля  іпотекодавця підлягала врахуванню,   жодне 

виконавче провадження  у сфері звернення стягнення на предмет іпотеки 

довести до логічного кінця було б неможливо, оскільки врахування волі 

іпотекодавця блокувало б будь-які зусилля по виконанню законних вимог 

іпотекодержателя. 

Виходячи із зазначеного,  правова природа договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя визначає унікальність цієї договірної конструкції 

як у вітчизняному договірному праві, так і у приватно-правовій сфері 
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більшості інших  світових  національних правопорядків.  Унікальність 

досліджуваної договірної конструкції полягає у наступному.  

По-перше, у її  акцесорному значенні по відношенню не тільки до 

одного договору як зазвичай, а  стосовно як мінімум  двох договорів – 

договору, яким встановлюється основне забезпечене іпотекою зобов’язання  

і похідного від нього договору іпотеки. Тобто якщо договір іпотеки має 

одинарний акцесорний характер, то договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя має подвійний акцесорний характер, оскільки є похідним  

від вказаних двох договірних іпотечних конструкцій  і виконує по 

відношенню до  кожної з  них допоміжну роль.  

По-друге, досліджувана договірна конструкція,  як і договір іпотеки 

та інші   цивільно-правові  засоби забезпечення виконання зобов’язання,  

виконують у механізмі забезпечення виконання зобов’язань превентивно-

стимулюючу роль та значення. Тобто укладаючи  досліджуваний договір,  

добросовісний іпотечний   кредитор  зацікавлений у тому, щоб передбачені 

ним правові  наслідки у вигляді звернення стягнення на обтяжене іпотекою 

нерухоме майно наступили лише у крайньому випадку. Тобто 

іпотекодержатель,  як іпотечний кредитор,  при цьому ще раз наголошуючи 

на презумпції його добросовісності, зацікавлений у тому, щоб визначені 

умовами досліджуваного  договору невигідні для іпотекодавця і боржника 

за основним зобов’язанням (якщо вони співпадають у одній особі) майнові 

наслідки стимулювали його до належного виконання зобов’язання. І лише  

у випадку  невиконання боржником  забезпеченого іпотекою зобов’язання 

та настання інших передбачених  законом та положеннями досліджуваного 

договору умов, іпотекодержатель набуває право вимоги звернення 

стягнення на іпотечне майно.  В цьому знаходить прояв аксіоматична ознака 

всіх без виключення засобів забезпечення виконання зобов’язань –  уже в 

момент їх  укладення  управнена сторона, за умови її беззаперечної 

добросовісності,  сподівається на те, щоб у ході подальшого розвитку подій 

до виконання їх умов, чи добровільного, чи примусового, в ідеалі справа так 
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і не дійшла. Очевидно, що втрачати заставлене майно не бажає і 

заставодавець (в досліджуваному випадку – іпотекодавець). 

По-третє, договір про задоволення  вимог іпотекодержателя  мало не 

єдина договірна конструкція у цивільному праві, в якій належною 

вважається поведінка сторони у договорі, яка апріорі ґрунтується на 

закладеній у його положеннях можливості застосування примусу по 

відношенню до контрагента. Адже в самій типовій модельній схемі 

побудови права іпотечного кредитора  закладено надання йому, як 

іпотекодержателю,   права   вимоги  застосування до іпотекодавця примусу 

з метою задоволення своїх майнових інтересів. Це може бути право вимоги 

застосування до іпотекодавця публічно-правового примусу шляхом 

провадження судової процедури звернення стягнення на майно боржника 

(предмет іпотеки у іпотечних правовідносинах)  через надання  такого права 

вимоги на підставі договору іпотеки або надання йому права застосування 

приватно-правового примусу до іпотекодавця особисто на підставі 

договірної домовленості між ними.  

І нарешті, по-четверте, головна та найбільш визначальна ознака 

договору  про задоволення вимог іпотекодержателя полягає у тому, що він, 

виходячи навіть із буквального тлумачення його назви, надає 

іпотекодержателю право вимоги задоволення своїх майнових інтересів 

шляхом застосування процедури звернення стягнення на предмет іпотеки. 

Тобто за умови, якщо превентивно-стимулююча  функція досліджуваного 

договору,  як правового засобу саморегулятивно-договірної корекції  

відповідного засобу забезпечення виконання зобов’язання,  не спрацювала 

– іпотекодержатель набуває права вимоги застосування процедури 

звернення стягнення на предмет іпотеки. Розглянемо її детальніше.  

Термінологічне словосполучення  «звернення стягнення» має широке 

застосування перш за все у цивільному процесуальному праві України. 

Разом з тим, з процесуальної точки зору воно  трактується виключно як 

різновид юридичних  процедур. У межах цієї процедури позивач - фізична 
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чи юридична особа - реалізує свої процесуальні права, що на фінальному 

етапі її застосування втілюються у мірах публічно-правового примусу. 

Вказаний різновид примусу застосовується виключно на підставі та на 

виконання рішення суду і  полягає у застосуванні примусового стягнення 

на користь позивача  присуджених судом коштів. У Цивільному кодексі 

України 1963 року стягнення на предмет застави зверталося виключно  у 

судовому порядку, і відповідно питання щодо можливості стягнення у 

приватному порядку у межах приватноправового примусу  взагалі не 

виникало. Сучасні вітчизняні тлумачні джерела розкривають значення 

терміну «стягнення»  як  покарання за невиконання або порушення чого-

небудь» [16, с. 1408]. Отже, і заявлена для задоволення у позасудовому 

порядку вимога іпотекодержателя щодо задоволення своїх майнових 

інтересів за рахунок майна заставодавця може розцінюватися як заснована 

на приватноправовому примусі, допустимість якого доведена  у вітчизняній 

цивілістиці, а безпосередньо стягнення у цьому випадку здійснюється у 

приватному порядку [152, c. 219–235].   

Зважаючи на те, що акти чинного цивільного законодавства України 

прямо встановлюють можливість закріплення договірної процедури 

звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом укладення досліджуваного 

договору, ця позиція  розділяється окремими   закордонними правниками. 

Так, О. М. Спіркіна зазначає, що у разі укладання договору про позасудовий 

порядок звернення стягнення на закладене майно, зобов’язана особа 

заздалегідь надає  згоду втратити  заставлену  річ  у разі невиконання своїх 

обов’язків за договором. Тому до підстав примусового припинення права 

власності найчастіше відносять звернення на майно боржника, яке 

провадиться за наявності рішення суду та здійснюється, за правилами 

виконавчого провадження [118, c. 95]. З  цим  висновком також не можна 

беззастережно погодитись, адже правова підстава виникнення вимоги 

іпотекодержателя щодо застосування процедури звернення стягнення на 

майно (рішення суду чи досліджуваний договір) не змінює належного йому 
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права на застосування примусу. Зафіксоване в умовах досліджуваного 

договору узгодження позасудового порядку звернення стягнення на 

предмет іпотеки для іпотекодавця втілюється у обов’язку останнього  

підкорятись цій процедурі. Крої цього, це  надає право іпотекодержателю в 

зворотньому випадку застосувати приватноправовий примус шляхом  

самозахисту або звернутись до суду за захистом своїх прав. У всіх випадках  

безпосередньо в момент звернення стягнення на предмет іпотеки воля 

іпотекодавця не враховується. При цьому варто зауважити,  що напрямки 

та межі застосування приватноправового примусу визначаються у договорі, 

а  публічно-правового – безпосередньо у законі.У  зв’язку з цим більш 

виваженою є наукова позиція, що обґрунтовує примусовий характер 

вилучення власності, що здійснюється у позасудовому порядку на підставі 

договірної домовленості  сторін. «Навіть у тому випадку, коли стягнення 

проводиться у порядку, передбаченому договором, воно здійснюється без 

волі власника, оскільки власник вправі самостійно продати річ з метою 

передачі прибутку від продажу на користь кредитора або передати річ 

безпосередньо у власність  кредитора: за договором про відступне 

застосування норми передбачає відсутність належним чином вираженої 

волі власника на задоволення майнових вимог кредитора, оскільки власник 

не бере участі у передачі майна» [64, c. 553]. Таким чином, основна ознака 

зверненого на предмет іпотеки  примусу вбачається не в тому, що річ 

вилучається примусово і за  допомогою уповноваженого органу держави. 

Примус полягає в тому, що  примусове відчуження предмета іпотеки на 

підставі укладеного договору здійснюється не самим власником, а 

іпотекодержателем і діє він у цій правовій ситуації легітимно, 

задовольняючи свій майновий цивільно-правовий інтерес  у відповідності з 

належним  йому правом вимоги.   

 Неоднозначна оцінка правової природи звернення стягнення з 

матеріально-правової точки зору у цивілістиці, очевидно, пов’язана з тим, 

що законодавець, з одного боку, відносить звернення стягнення до випадків 
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примусового вилучення майна, що враховує волевиявлення власника на 

таке вилучення. А з іншого боку, – законодавець допускає можливість 

правового регулювання відносин у сфері звернення стягнення у 

договірному порядку, що є актом вольового характеру, хоча і  не може 

беззастережно свідчити про відсутність волі власника на позбавлення 

майна. При позасудовому порядку звернення стягнення на іпотеку вимоги 

заставодержателя задовольняються в силу договору про задоволення його 

вимог, що був окремо укладений та чітко визначав узгоджений сторонами   

порядок та умови задоволення вимог іпотекодержателя. Іпотекодавець, в 

такий спосіб, зазнає майнового стягнення на підставі прийнятого на себе 

зобов’язання, а іпотекодержатель вилучає і реалізує заставлене майно  

(предмет іпотеки), здійснюючи надане  йому договором право вимоги. 

Отже, домовленість сторін про задоволення вимог іпотекодержателя 

шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки,  минаючи судову 

процедуру,  виступає легітимною підставою вилучення заставленого майна 

(предмета іпотеки) неволодіючим іпотекодержателем з метою його 

продажу та отримання належного задоволення своїх вимог. Цілком 

очевидно, що в цьому випадку за звичайних умов повинна мати місце   

добровільна передача іпотекодавцем предмета  іпотеки іпотекодержателю 

на виконання умов договору  і про примусове вилучення допустимо 

говорити лише у разі відмови іпотекодавця від виконання вказаного свого 

обов’язку. В цьому випадку вилучення предмета іпотеки для його наступної 

реалізації в межах досягнутих зазначених  домовленостей здійснюється або 

шляхом самозахисту без перевищення його меж, адже такі дії можуть бути 

кваліфіковані як самоправство,  або шляхом звернення до суду у загальному 

порядку. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної правової системи 

спостерігається тенденція широкого взаємопроникнення правових 

конструкцій, що були  апробовані та добре себе зарекомендували при їх 

закріпленні та застосуванні в правовому регулюванні певних груп 
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суспільних відносин приписами відповідних галузей права України. 

Термінологічне словосполучення «звернення стягнення» є яскравим 

прикладом зазначеної тенденції. Універсальність термінологічного 

словосполучення «звернення стягнення» полягає у можливості його 

застосування у межах відповідних галузей вітчизняного права, але кожна з 

них формує комплекс власних модельних схем його можливого 

використання  у регулюванні відповідної сфери відносин. Є. К. Костюшин 

проаналізував  співвідношення матеріально-правових приписів про іпотеку 

та норм цивільного процесуального законодавства  про виконавче 

провадження. Здійснений аналіз дозволив науковцю зробити слушний 

висновок про одночасне існування з матеріальними іпотечними  

правовідносинами додаткових процесуальних правовідносин, які мають 

самостійне значення та сферу праворегуляції.  У ході здійсненого аналізу 

він звертає увагу на існування  двох протилежних точок  зору щодо порядку 

звернення на закладене майно, що склалися  в сучасній науці: 1) 

прихильників процесуального порядку, що ігнорують цивільно-правові 

норми, і 2) прихильників традиційного порядку, які наголошують на 

матеріальному  характері правовідносин [67, c. 105]. Зокрема, колектив 

авторів навчального підручника з цивільного права України [138, c. 60], не 

тільки не дають будь-якого теоретичного уявлення про механізм звернення 

стягнення на предмет іпотеки, а й обмежуються лише констатацією того, 

звернення стягнення на майно боржника здійснюється у порядку, 

визначеному Законом України «Про виконавче провадження», і полягає в 

його арешті (описі), вилученні та примусовій реалізації. Таким чином, 

процесуальне значення та механізм застосування процедури  звернення 

стягнення на предмет іпотеки чи іншого виду застави беззастережно 

перетягується у сферу матеріального іпотечного та заставного права. Втім, 

в цивілістиці висловлена і альтернативна позиція щодо сфери використання 

та юридичного значення категорії «звернення стягнення»  у іпотечному та 

заставному праві. Так, Є. Демушкіна, аналізуючи проблемні питання  
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речово-правового захисту права іпотекодержателя  на задоволення вимог за 

рахунок вартості предмета іпотеки, взагалі заперечує  матеріально-правове 

категорії «звернення стягнення». Вона наголошує на тому, що  в 

матеріальному праві не застосовується і властива виключно праву 

процесуальному, що розуміється у значенні міри судової заборони [32, c. 

92]. Із наведеною точкою зору важко погодитися з огляду на наступне. Хоча  

законодавець і не дає у Цивільному кодексі України легального поняття 

категорії  «звернення стягнення», у тому числі й стосовно заставних 

(іпотечних) правовідносин, але його матеріально-правова природа та 

значення у приватно-правовій сфері суспільних відносин не викликає 

сумніву і підлягає розгляду та  доктринальному тлумаченню,  що власне і є 

одним із напрямків подальшого розвитку цивілістичної доктрини. Зокрема, 

досить плідним є трактування «звернення стягнення» як цивільно-правової 

конструкції з урахуванням надбання теорії правореалізації. Категорії  

«звернення стягнення на предмет застави» у сенсі статті 590 ЦК України 

(що має матеріально-правову природу)  і  «звернення стягнення на майно 

боржника» у виконавчому провадженні не підлягають беззастережному 

ототожненню. У межах кожної галузі вітчизняного права та відповідного 

напрямку науки ці категорії мають різну сферу термінологічного 

використання, у значенні правових конструкцій і типових модельних схем 

побудови прав, обов`язків та відповідальності учасників відповідних 

відносин виконують різні функції у правовому регулюванні. Разом з тим,  

вузькогалузеві нормативні та доктринальні підходи до їх законодавчого  

встановлення та подальшого вдосконалення, а також  тлумачення, 

відповідно,  не повинні характеризуватись абсолютним  різнобоєм.  

На основі ґрунтовного порівняльно-правового аналізу положень  

Закону України «Про виконавче провадження» та аналогічних положень 

ЦК України можна зробити наступні висновки. По-перше, звернення 

стягнення на заставлене майно боржника є мірою примусового виконання 

судових рішень (стаття 10 Закону України «Про виконавче провадження»). 
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По-друге,  застосовується виконавцем,  в провадженні якого знаходиться 

виконавче провадження,  що включає вилучення майна та його примусову 

реалізацію (або передачу речі стягувачеві) та закінчується в тому числі 

фактичним виконанням вимог стягувача (стаття 50  Закону України «Про 

виконавче провадження»). Щодо цивільно-правового регулювання 

заставних відносин,   звернення стягнення на майно у сенсі статті 590 ЦК 

України варто розуміти як дії іпотекодержателя, які він здійснює з метою 

реалізації предмета іпотеки для отримання грошових коштів та звернення 

стягнення у сенсі вітчизняного цивільного процесуального законодавства, 

тобто як ряд послідовних примусових процесуальних  дій, що здійснюються 

виконавцем з метою виконання вимог іпотекодержателя щодо  стягнення з 

боржника грошової суми, зазначеної у виконавчому документі стягувача. 

Як бачимо, у цивільно-процесуальному розумінні звернення стягнення на 

предмет іпотеки має перш за все значення послідовної, покрокової 

нормативно закріпленої юридичного процедури. Між тим, в цивільно-

правовому аспекті досліджувані дії в межах реалізації права вимоги за 

договором про задоволення вимог іпотекодержателя мають матеріально-

правове значення і основний акцент у ході їх нормативної цивільно-

правової регламентації  Законодавець робить саме на майнових  наслідках 

вчинення цих процедурних дій. 

З огляду на проведений  аналіз наявних теоретичних підходів на 

сутність іпотечних  відносин,  з урахуванням нормативних приписів  статей 

346 і 589 ЦК України,  цілком обґрунтованим виглядає наступний висновок. 

Категорію «звернення  стягнення»  варто розуміти не стільки як підставу  

припинення права власності, а скоріше як засновану на юридичному складі 

процедуру примусового вилучення майна у власника. Адже лише  

звернення стягнення в аналізованому аспекті підставою припинення права 

власності на предмет  іпотеки  не є. Як уже зазначалось вище, процедура 

звернення стягнення лише у сукупності з іншими юридичним фактами 

(основний забезпечений іпотекою договір, договір іпотеки, договір про 
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задоволення вимог іпотекодержателя, рішення суду, факт реалізації 

предмета іпотеки) викликає досліджуваний  правовий результат – 

припинення права власності на предмет іпотеки.     

 Як зазначає І. Й. Пучковська, «різниця  між правовою природою  

договору про задоволення вимог іпотекодержателя і однойменного 

застереження у договорі іпотеки  полягає в тому, що застереження є 

невід’ємною частиною іпотечного договору, а договір про задоволення 

вимог іпотекодержателя укладається як окремий договір. Зміст договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя і зміст застереження про 

задоволення вимог іпотекодержателя є тотожними. Відповідно 

застереження в іпотечному договорі може бути визнане різновидом 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя» [104, c. 25 – 26]. З цим 

висновком неможливо погодитись беззастережно. Тотожність змісту власне 

застереження у іпотечному договорі й договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя не може бути підставою для визнання застереження 

різновидом договору. Адже договір - це цивільно-правова конструкція 

мультифункціональної характеристики (юридичний факт, правочин, 

документ, правовідношення тощо), яка з урахуванням кожного з цих 

ракурсів її можливого дослідження повинна відповідати певним 

нормативним вимогам щодо його форми, змісту, предмету, суб’єктного 

складу тощо. З цієї точки зору власне застереження ніяк не може 

розглядатись як різновид договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя. Застереження в будь-якому договорі, включаючи договір 

іпотеки, за своєю правовою природою є однією  із його умов і повному 

ототожненню з конструкцією  договору не підлягає. При цьому варто 

зазначити та визнати, що з моменту його належного закріплення у змісті 

договору іпотеки воно породжує правові наслідки, аналогічні наслідкам 

укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя. Але навіть 

нормативно визначені правові наслідки застосування тієї чи іншої 

конструкції у цивільному праві не завжди можуть розглядатись як підстава 
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її повного ототожнення із іншими суміжними конструкціями. Далі 

дослідниця зазначає, що, договір про задоволення вимог іпотекодержателя 

може бути укладений в формі: 1) окремого договору. У цьому випадку він 

повинен мати посилання на іпотечний договір, а останній – на договір про 

основне зобов’язання; 2) застереження про задоволення вимог 

іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі. У цьому випадку 

іпотечний договір повинен посилатися на договір про основне 

зобов’язання; 3) застереження, що міститься в іпотечному договорі, який з 

договором, що обумовлює основне зобов’язання, оформлений у вигляді 

одного документа (наприклад, договору позики чи кредитного договору). 

Будь-який з названих договорів є правовою підставою для реєстрації права 

власності іпотекодержателя на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, 

відповідно до частина 1 статті 37 Закону України «Про іпотеку» [104]. З цим 

твердженням варто погодитись, адже воно певним чином знаходить 

підтвердження і у судовій практиці, так у Постанові Великої Палати 

Верховного Суду від 21 березня 2018 року у справа № 760/14438/15-ц 

зазначено, що «договір про задоволення вимог іпотекодержателя або 

відповідне застереження в іпотечному договорі, що передбачає передачу 

іпотекодержателю права власності, є правовою підставою для реєстрації 

права власності іпотекодержателя на нерухоме майно. Відповідне 

застереження в іпотечному договорі, прирівнюється до такого договору за 

своїми правовими наслідками і може передбачати: передачу 

іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання 

основного зобов’язання в порядку, встановленому статтею 37 Закону 

України «Про іпотеку» право іпотекодержателя від свого імені продати 

предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу в 

порядку, встановленому статтею 38 цього Закону» [96]. 

Певний науковий інтерес викликає твердження Н. Рев’юк про  те, що   

застереження в іпотечному договорі можна розглядати двояко [109, с. 106]. 

Зазначена  позиція обґрунтовується  тим, що його можна розглядати «з 

https://ligazakon.net/document/view/T030898?ed=2016_10_19&an=241
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однієї сторони, як дієву в подальшому норму, оскільки факт невиконання 

чи неналежного виконання зобов’язання боржником ще не настав, а з іншої 

- вона діє всупереч зацікавленості боржника, оскільки не відповідає його 

економічному інтересу щодо використання іпотеки як юридичної 

конструкції» [109, с. 106]. Є цікавим той факт, що у країнах Співдружності 

Незалежних Держав відповідно до п. 42.1 Типового закону про операції із 

забезпеченням, що підготовлений в 1994 р. Європейським банком 

реконструкції і розвитку, встановлено, що право заставодержателя полягає 

у реалізації у відповідних випадках заставного майна для задоволення своїх 

вимог, а не перетворення останнього у свою власність [83, с. 24].  У ході 

подальшого дослідження Н. Рев’юк взагалі робить висновок,  «що договір 

про задоволення вимог іпотекодержателя, який передбачає передачу 

іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання 

основного зобов’язання, може мати право на існування в поодиноких 

випадках» [109, с. 108]. З цією пропозицією автора неможливо погодитись, 

адже звужувати можливості учасників  цивільного обороту «поодинокими 

випадками» недоцільно.   

 Підводячи підсумок, варто зазначити, що науковий та суто 

практичний інтерес до розгляду сфери використання та юридичної 

специфіки договору про задоволення вимог іпотекодержателя визначається 

тим, що ця конструкція значно розширює діапазон правових можливостей 

сторін розглядуваних договірних відносин у найбільш повному та 

різносторонньому задоволенні законних майнових вимог та інтересів 

кредитора. Можливість широкого застосування учасниками цивільних 

правовідносин  вказаної договірної конструкції передбачається 

положеннями статей 33, 36-38 Закону України «Про іпотеку». Разом з тим, 

в основному акті цивільного законодавства України згадка та основні 

положення щодо розглядуваного договору відсутні. Це дає привід 

стверджувати, що специфікою цього договору виступає одночасно 

обмежена сфера його застосування та чітко визначений і єдино можливий 
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суб’єктний склад – іпотечні правовідносини, що складаються між 

іпотекодержателем та іпотекодавцем. Водночас, незважаючи на широке 

використання конструкції договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя у відносинах застави нерухомого майна, він є майже 

недослідженим на рівні спеціальних цивілістичних пошуків. Ураховуючи 

актуальний характер іпотечних відносин і властивий їм підвищений ризик 

виникнення юридичних конфліктів, отримуємо цілу низку проблемних 

питань, пов’язаних з вказаною договірною конструкцією, які мають як 

науковий, так і прикладний характер, а тому потребують глибокого і 

кропіткого розгляду на рівні спеціального дослідження. Це, зокрема 

питання статусної специфіки сторін договору, особливості порядку його 

укладення, характеристика  умов договору, основні напрямки належного 

виконання та механізму настання  відповідальності відповідної сторони за 

порушення своїх обов’язків.  

 Зважаючи на те, що підставою виникнення як основного зобов’язання, що 

забезпечується іпотекою, так й іпотечного можуть виступати обставини, 

відмінні від договору. Зокрема, договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя,  з урахуванням зазначеного у попередньому підрозділі, 

може мати відносно самостійний характер, а його зв’язок з кредитним та 

іпотечним договорами відповідно, за їх наявності, є досить умовним. 

Причиною цьому виступає те, що в основу класифікації договорів на 

основні та додаткові у межах аналізованої теоретичної концепції 

покладається відповідний поділ цивільно-правових зобов’язань. Проте, на 

відміну від зобов’язань,  між якими існує безпосередній зв’язок, для 

договорів, що виступають підставами їх виникнення, такого зв’язку немає, 

що підкреслюється у тому числі можливістю виникнення основного 

зобов’язання, а також іпотеки на підставах, відмінних від договору [22 с. 

200; 23, с. 92]. 

Отже,  справді додатковими по відношенню до основних виступають 

договори так званого технічного або сервісного характеру, зокрема, 
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договори про внесення змін до чинного договору або договори, умовами 

яких здійснюється конкретизація чи зміна умов чинних договорів. Як 

правило у практиці, такі договірні конструкції називаються «Договір про 

внесення змін до договору … », «Додатковий договір до договору … » тощо. 

Водночас, ураховуючи те, що договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя все ж таки, як правило, укладається за наявності 

кредитного (або іншого договору на підставі якого виникає основне 

зобов’язання) та іпотечного договорів і при цьому завжди безпосередньо 

впливає на зміст основного та акцесорного зобов’язань існує можливість 

теоретичного розмежування додаткових договорів у широкому та у 

вузькому розуміннях. Такий підхід здатен внести чіткість у досліджуваний 

поділ та  обґрунтувати життєздатність досліджуваної концепції. 

В рамках такого погляду додатковими у широкому розумінні 

договорами слід вважати домовленості, що спрямовані на конкретизацію, 

розвиток або припинення існуючих відносних цивільних правовідносин 

(зобов’язань), що, як правило, виникають на підставі цивільно-правових 

договорів. Це додаткові за призначенням договори,  до яких відносяться 

домовленості, що встановлюють поруку, заставу, іпотеку тощо. Своєю 

чергою додатковими у вузькому розумінні є договори, якими змінюються, 

доповнюються або припиняються умови (пункти) існуючих цивільно-

правових домовленостей. Це додаткові за правовою природою договори 

предметом яких є текст існуючих домовленостей. В силу окреслених в ході 

аналізу дискусійних моментів, вважаємо, що лише така концепція здатна 

пояснити віднесення до додаткових договорів, тих, що можуть бути 

укладені за наявності основних та акцесорних зобов’язань і за одночасної 

відсутності договорів як підстав їх виникнення, в силу формування таких 

правовідносин на недоговірних підставах [23, с. 92].  

Продовжуючи правовий аналіз договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, необхідно визначити чи є договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя оплатним, безоплатним або ж може бути як оплатним, так 
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і безоплатним. Для цього необхідно у в першу визначити правову сутність 

відповідної характеристики. У сучасній вітчизняній юридичній літературі 

оплатний характер договору обумовлюється в першу чергу використанням 

у господарському обороті товарно-грошової форми й означає, що 

майновому наданню зі сторони одного контрагента відповідає зустрічне 

майнове надання зі сторони іншого [34, с. 59]. У свою чергу, безоплатність 

в цивільних договорах визначається тим,  що договірні відносини є 

безоплатними, якщо в договорі або в законі визначено право боржника 

прийняти товари, результати робіт або послуг без оплати, без зустрічного 

надання або якщо безоплатність випливає із суті договору [76, с. 5]. 

Іншими словами, оплатність або безоплатність договору визначається 

за допомогою характеру юридичної операції, що реалізовується його 

сторонами, які, як правило, виступають учасниками правовідношення, що 

виникає на підставі цивільно-правового договору. Тобто фактично 

оплатність або безоплатність договору визначається характером прав і 

обов’язків учасників відповідних правовідносин в частині майнового 

надання. 

У такому сенсі безоплатним вважається договір, який передбачає, що 

майнове надання однієї сторони, зокрема у термінології частини першої 

статті 509 ЦК України, передача майна, виконання роботи, надання 

послуги, сплата коштів, не пов’язується із зустрічним майновим наданням 

відповідної особи [36, с. 58]. У спрощеному вигляді оплатність полягає у 

визначенні вартості відповідного майнового надання і її сплати. У зв’язку з 

цим у такому разі оплатним також є договір, який забезпечує обмін майна 

на роботи (послуги) (частина п’ята статті 715 ЦК України) [142, ст. 715], 

оскільки фактично поєднує дві купівлі-продажу. 

У сфері грошових зобов’язань, зокрема зі сплати коштів, оплатним є 

договір,  який передбачає повернення боржником кредитору не лише суми 

коштів, одержаних від нього, проте також і здійснення певного додаткового 

надання, зокрема,  у вигляді відсотків. Як результат в якості «плати» 
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виступає різниця між сумами переданих боржнику коштів та повернених 

них коштів, що включають «тіло» позики або кредиту та нарахованих 

процентів. У такому сенсі у сучасній цивілістичній літературі вказується на 

те, що в залежності від того, чи обумовлюють сторони договору позики 

відсутність необхідності сплати позичальником процентів на суму позики 

або ж її наявність, відповідний договір буде безоплатним або ж оплатним 

відповідно[139, с. 535]. 

Ураховуючи варіативність спрямованості договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя, питання його оплатності або безоплатності 

необхідно вирішувати у контексті відповідного розмежування. Таким 

чином,  у цій частині характеристики цивільно-правового договору 

знаходить свій прояв сервісний характер відповідної домовленості. 

Зокрема, у випадку, коли договір про задоволення вимог іпотекодержателя 

передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки 

в рахунок виконання основного зобов’язання, застосуванню підлягає 

частина п’ята статті 37 Закону України «Про  іпотеку», якою, зокрема 

встановлюється обов’язок іпотекодержателя, який набуває право власності 

на предмет іпотеки відшкодувати іпотекодавцю перевищення 90 відсотків 

вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог 

іпотекодержателя [97, ст. 37]. Звідси слідує, що відповідні 10 відсотків 

вартості предмета іпотеки вже розподіляються між іпотекодавцем та 

іпотекодержателем. Це фактично означає, що виконання зобов’язання 

іпотекодавця перед іпотекодержателем здійснюється не у повній вартості 

предмета іпотека, а зі «зниженою» його вартістю. Тому виходить, що 

відповідний розмір «зниження вартості» предмету іпотеки вже виступає 

доходом на стороні іпотекодержателя і вважається майновим наданням 

іпотекодавця на користь іпотекодержателя. 

Проте, як ми зазначили, питання полягає у тому, що в цій частині 

знаходить прояву певній мірі «сервісний» характер договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя. Цей договір спрямований на 
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формування нового правовідношення, яке своєю каузою пов’язане з іншим 

правовідношенням і спрямовується на його припинення. При цьому на 

відміну від інших договорів про передачу майна у власність, укладенню 

яких, як правило, не передує певний «бекграунд», що визначає їх цільову 

спрямованість, договір про задоволення вимог іпотекодержателя 

укладається у специфічних умовах. Якщо договори купівлі-продажу або, 

наприклад, міни передбачають передачу покупцеві (набувачу) права 

власності на відповідне майно взамін одержання певної плати, то договір 

про задоволення вимог іпотекодержателя фактично забезпечує «здійснення 

плати» за основним зобов’язанням і не є наданням, яке передбачає 

одержання еквівалентної його вартості зустрічного майнового надання. 

У такому сенсі, іпотекодавець, передаючи іпотекодержателю право 

власності на предмет іпотеки не розраховує на одержання зустрічного 

майнового надання від нього у зв’язку з цим при такому розумінні 

досліджуваний договір виступає «умовно оплатним» або «опосередковано 

оплатним». 

Однак, положення частини п’ятої статті 37 Закону України «Про  

іпотеку» дає привід стверджувати, що досліджуваний договір може бути як 

оплатним так і безоплатним. Саме укладення договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя «активізує» вказане нормативне положення і 

визначає необхідність здійснення розрахунків між сторонами з чого слідує, 

що саме цей договір виступає основною для «повернення» коштів 

іпотекодержателем іпотекодавцю у випадку перевищення вартості 

предметом іпотеки над розміром заборгованості. Однак, його оплатність 

визначається саме вказаним перевищенням, а тому і одержанням 

іпотекодержателем за результатами розрахунків суми більшої, за суму 

заборгованості, що є результатом «зниження» ціни предмета іпотеки 

відповідно до юридичного механізму звернення стягнення на нього. 

Водночас, якщо сума заборгованості є більшою за вартість предмета 

іпотеки, що може бути досягнуто за рахунок її збільшення при нарахування 
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пені, тоді договір про задоволення вимог іпотекодержателя не може 

вважатись оплатним. 

Що ж стосується договору про задоволення вимог іпотекодержателя, 

яким встановлюється право іпотекодержателя від свого імені продати 

предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу, то 

вважати його оплатним не можна у зв’язку з тим, що цей договір передбачає 

організацію іпотекодержателем продажу предмету іпотеки і не пов’язується 

з одержанням ним майнового надання безпосередньо на підставі такого 

договору. При цьому цей договір може бути оплатним лише у разі, якщо за 

його умовами іпотекодержатель, який організовує продаж майна, одержує 

плату від іпотекодавця за вчинення відповідний дій. Якщо ж вказане не 

передбачено умовами договору про задоволення вимог іпотекодержателя, 

такий договір вважається безоплатним. Розподілу коштів від продажу 

предмета іпотеки здійснюється згідно з вимогами статті 38 Закону України 

«Про іпотеку» і не охоплюється предметом досліджуваного договору, який 

не виступає підставою для набуття іпотекодержателем права власності на 

будь-яке майно. 

Важливою умовою, що безпосередньо визначає перспективність та 

високий потенціал використання у цивільному обороті в однаковій мірі як 

іпотечного договору, так і похідного від нього договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя, є абсолютна їх змістовна узгодженість і повна 

відсутність колізійності положень, що визначають їх зміст. Ці вказані 

конструкції в однаковій мірі важливі для  упорядкування суспільних 

відносин у досліджуваній  сфері, що безумовно викликає  необхідність 

високого та якісного рівня їх нормативно-правового регулювання чинним 

цивільним законодавством України. Варто погодитись із висновком про те, 

що у  випадку, якщо положення нормативно-правових актів цивільного 

законодавства України ґрунтовно і комплексно врегульовують відповідні 

суспільні відносини – вказана  сфера договірного регулювання обмежується 

переважно пристосуванням моделей поведінки, закріплених у нормативно-
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правових актах, до потреб учасників конкретних цивільних правовідносин 

у межах, визначених диспозитивністю відповідних положень [2, 168]. 

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя є поіменованим 

договором. При цьому його поіменованість має чітко визначене прикладне 

значення. Вбачається, що за  своєю правовою природою досліджуваний 

договір має багато спільних рис із договором про передання відступного. 

Адже, взамін набуття права власності на предмет іпотеки кредитор може 

відмовитись від своїх вимог за основним  зобов’язанням, тобто з переходом 

права власності основне зобов’язання припиняється. З цього можна було б 

зробити висновок про те, що основною специфікою договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя порівняно з відступним, є те, що 

предмет іпотеки є  заздалегідь визначеним, адже ним виступає належне 

іпотекодавцю чи майновому у поручителю обтяжене іпотекою нерухоме 

майно. Проте, такий висновок є передчасним, виходячи із наступного. По-

перше, з аналізу нормативних приписів  Закону України «Про іпотеку» 

слідує можливість виникнення ситуації, коли в результаті набуття 

іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки основне 

зобов’язання не припиниться, а, по-друге, договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя може наділяти іпотекодержателя правом від свого імені 

продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-

продажу,  у зв’язку з чим в такому разі досліджуваний договір може бути 

лише передумовою, проте не підставою припинення основного 

зобов’язання. З наведеного слідує, що договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя,  за яким право власності на предмет іпотеки передається 

іпотекодержателю в рахунок виконання основного зобов’язання може в 

окремих випадках, проте, не завжди,  виступати різновидом договору про 

передання відступного.  В цілому ж, виходячи із зазначеного, можна було б  

зробити  логічний висновок про те, що договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя є окремим самостійним поіменованим договором з 

власною метою. Однак, однією з важливих проблем, що не дозволяють 
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вважати такий висновок обґрунтованим виступає недосконалість положень  

Закону України «Про іпотеку». Адже, незважаючи на те, що 

досліджуваному  договору про задоволення вимог іпотекодержателя 

присвячено декілька окремих положень вказаного вітчизняного 

нормативно-правового акту, вони є недостатніми. Адже вони   не 

регулюють весь   комплекс проблемних  питань, пов’язаних з укладенням 

та виконанням досліджуваного  договору, а також належним чином не 

визначають юридичні  наслідки, до яких  призводить його укладення та 

виконання. Варіативність останніх обумовлює те, що відповідний цивільно-

правовий договір, незважаючи на поіменований характер, може бути і 

договором про передачу майна у власність, і організаційним договором, а 

його наслідками може бути повне або часткове припинення основного 

зобов’язання або ж визначення юридичної процедури реалізації предмету 

іпотеки, яка може спричинити відповідні наслідки. 

Водночас, узагальнюючи викладене вище, необхідно констатувати, що 

характеристики практично будь-якого цивільно-правового договору 

визначаються властивостями обставин правової реальності в яких він 

укладається та/або які передували його укладенню та/або які виникають, 

змінюються або припиняються внаслідок його укладення. Іншими словами, 

охарактеризувати цивільно-правовий договір в контексті абстракції від 

правовідносин, що виступають передумовою його укладення, або на які чи 

на окремі елементи яких він впливає, практично неможливо. І договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя в цьому сенсі не є виключенням. Його 

характеристики визначаються, зокрема існуванням на момент укладення 

основного зобов’язання та акцесорного забезпечувального зобов’язання 

іпотеки, а також наслідками у вигляді їх припинення, які спричиняє його 

укладення та виконання. 

Водночас, окреслені вище обставини також дають змогуа 

вдосконалити існуючі класифікацію цивільно-правових договорів і 

запропонувати новий класифікаційний критерій яким виступає місце 
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договору в комплексній причинно-наслідковій моделі спричинення 

визначених нормативними положеннями або актами саморегулювання 

цивільних відносин юридичних наслідків. За своїм характером ця 

класифікаціє є поєднанням двох поділів, зокрема розмежування договорів 

на попередні та основні, а також на основні та додаткові (акцесорні). 

Слідуючи окресленій вище специфіці можливого зв’язку між цивільно-

правовими договорами, попередніми виступають договори, що визначають 

порядок та умови укладення осевого договору. Основним договором 

виступає договір, що укладається на виконання попереднього договору і 

породжує самостійне цивільне правовідношення. Додатковим 

(акцесорними) є договори, що укладаються для забезпечення розвитку або 

припинення основних договорів, або породжуваних ними правовідносин і 

для яких відповідні цивільно-правові договори або породжені ними 

правовідносини виступають умовою укладення. 

 

1.3. Місце договору про задоволення вимог іпотекодержателя у 

вітчизняній системі цивільно-правових договорів 

 

 Розгляд проблематики  визначення місця договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя у вітчизняній системі цивільно-правових договорів 

набуває  особливої  актуальності  у контексті дослідження різноманітних  їх 

типових та видових конструкцій. Останні мають визначальне значення для 

всієї цивільно-правової характеристики досліджуваного договору, 

виступають по відношенню до неї детермінуючим фактором, що 

«пронизує» всю дихотомічну класифікацію. У зв’язку з цим віднесення 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя до того чи іншого виду 

або ж типу, виступає умовою більш поглибленого розгляду відповідної 

конструкції. 
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У сучасних тлумачних словниках поняття «тип» розкривається, 

зокрема як зразок, модель, форма, властивість, яким відповідає певна група 

предметів, понять, явищ. Або ж як найвища категорія в систематизації 

тварин і рослин, що об’єднує споріднені класи [16, с. 1450]. Своєю чергою 

«вид» визначається, зокрема як підрозділ, що об’єднує ряд предметів, явищ 

за спільними ознаками і входить до складу загальнішого вищого розділу – 

роду. Або ж як нижча одиниця в системі класифікації тваринного та 

рослинного світу, що об’єднує тварин або рослини, які мають однакові 

ознаки і входить до складу загальнішого вищого розділу – роду [16, с. 137]. 

Наведене розуміння зазначених термінів дає змогу визначити таке їх 

співвідношення від загального до окремого: тип, рід, вид. 

Слід відмітити, що відповідний підхід знайшов втілення і у 

цивілістичній доктрині у контексті диференціації цивільно-правових 

договорів за виключенням того, що до загальновживаної цивілістичної 

термінології не відноситься термін «рід», принаймні у контексті поділу 

цивільно-правових договорів. 

       При цьому у контексті поділу цивільно-правових договорів на окремі 

типи чітко простежується зв’язок договору і правовідношення, що виникає 

внаслідок його укладення. Зокрема, посилаючись на Т. В. Боднар,                     

Р. Б. Шишка зазначає, що під типом цивільно-правового договору 

необхідно розуміти таку класифікацію договорів, яка здійснюється за 

ознаками, які відображають найбільш загальні та істотні їх риси. Такими 

ознаками виступають спрямованість договору на досягнення визначеної 

мети [149,  с. 371].  При цьому, вважаємо, що при непоіменованості 

договору визначають його тип і для цього його врегулювання застосовують 

правила, на основі яких визначаються умови цих договорів та правове 

становище їх сторін. Водночас вчений зазначає, що своєю чергою у рамках 

типів договорів можуть бути виокремлені підтипи до яких у межах 

сукупності договорів, спрямованих на забезпечення динаміки відносин з 
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надання послуг, слід відносити договори щодо надання фактичних, 

юридичних, фінансових послуг тощо [149, с. 371]. 

Зв’язок цивільно-правового договору і зобов’язання, що з нього 

виникає, підкреслюється також іншими вченим цивілістами. Наприклад,     

М. М. Ілюшина зазначає, що одним з критеріїв поділу договорів, який 

відповідає вимогам сучасності, виступає критерій результату, на 

досягнення якого орієнтується договір, за яким диференціюють такі типи 

договорів як договори, спрямовані на передачу майна у власність або у 

користування, на виконання робіт, надання послуг. При цьому далі вчена 

допускає певні термінологічні неточності. Зокрема, звертаючись до 

архітектоніки ЦК Російської Федерації, М. М. Ілюшина вже розмежовує 

групи договорів й вказує, зокрема, що до першої групи договорів, 

спрямованих на передачу майна, відносяться всі договірні типи, пов’язані з 

вказаною спрямованістю: купівля-продаж, рента, дарування, міна. Своєю 

чергою, як вказує вчена, у другу групу законодавець виокремив окремі 

види, що опосередковують передачу майна у користування: оренда, найм 

житлового приміщення й безоплатне користування [51, c. 26–27]. 

         Проблема полягає у тому, що ще у радянській цивілістичній літературі 

до видів цивільно-правових договорів відносили не поділи відповідних 

типів, наприклад, диференціацію договорів з передачі майна у власність на 

купівлю-продаж, міну, дарування тощо, а їх диференціацію, зокрема на 

планові та непланові, односторонні та взаємні, договори на користь 

контрагентів та на користь третіх осіб тощо [53, c. 22–35]. Іншими словами, 

до видів договорів відносили результати їх диференціації, яка сьогодні 

отримала назву «дихотомічна». При цьому не можна не зважати на те, що 

відповідна диференціація розглядається як така, що визначає види 

договорів, і у сучасних цивілістичних дослідженнях [5, с. 68–73]. 

Таким чином, проблема полягає у тому, що процес визначення 

різновидів цивільно-правових договорів пов’язується з їх диференціацією, 

що здійснюється і в якості наступного рівня поділу типів договорів на види, 
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зокрема договорів з передачі права власності на майно на такі види як 

купівля-продаж, міна, дарування тощо, так і загального поділу договірної 

конструкції на можливі види у контексті дихотомічного поділу. Обидві 

диференціації здійснюються паралельно. При цьому якщо поділ типів 

договорів на види являє собою поглиблення відповідної диференціації в 

основу якої покладається спрямованість поведінки учасників 

правовідносин, то застосування дихотомічного підходу при розгляді 

конкретного типу договорів або окремого виду цивільно-правового 

договору, передбачає встановлення властивостей конкретного різновиду 

цивільно-правового договору.  Ураховуючи вказане, слід визнати, що 

застосування терміну «вид» є можливим в обох випадках, проте більш 

доречно його застосовувати відносно поглиблення диференціації типу 

цивільно-правового договору. При вживанні вказаного терміну у контексті 

класифікації цивільно-правових договорів за дихотомічним принципом, 

варто акцентувати увагу на специфіці класифікації (дихотомії). 

Враховуючи  диференціацію типів цивільно-правових договорів,  слід 

твердо констатувати, що у цивільно-правовій літературі найбільшого 

поширення отримав підхід,  згідно з яким в якості класифікаційного 

критерію виступає цільова спрямованість договору, яка фактично 

характеризує об’єкт правовідношення, яке виникає на підставі такого 

договору і яким виступає передача речі у власність; передача речі у 

користування; здійснення роботи; надання послуги) [114, c. 53; 155, с. 18– 

19]. Відповідний висновок підкріплюється положенням частини першої 

статті 509 ЦК України, у якій знаходить закріплення визначення 

зобов’язання, зокрема як «правовідношення у якому  боржник зобов’язаний 

вчинити на користь кредитора певну дію (передати майно, виконати роботу, 

надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматись від вчинення певної 

дії» [141, ст. 509].  Стосовно ж віднесення договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя до певного типу цивільно-правових договорів, то з цього 

приводу слід зазначити, що частина четверта статті 33 Закону України «Про 
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іпотеку» визначає такий договір на рівні із судовим рішенням та 

виконавчим написом нотаріуса в якості правової підстави звернення 

стягнення на предмет іпотеки [97, ст. 33]. При цьому у сучасних наукових 

дослідженнях звернення стягнення на майно боржника відноситься до 

способів переходу суб’єктивних цивільних прав [86, с. 395]. Незважаючи на 

те, що, зокрема процедура публічних торгів та її наслідки покликані у тому 

числі «очистити правовий титул» для забезпечення його переходу до нового 

власника, що не пов’язане з «успадковуванням» обтяжень відповідного 

майна, твердження про перехід суб’єктивних цивільних прав у такому разі 

ґрунтується, зокрема,  на тому, що важливим елементом звернення 

стягнення на майно боржника є його належність боржнику. Іншими 

словами, кредитор не може звернути стягнення на майно, якщо воно не 

належить боржнику або майновому поручителю, і в той же час належність 

відповідного майна одній з вказаних осіб виступає умовою переходу прав 

на нього до кредитора. Водночас частиною третьою статті 36 зазначеного 

Закону, зокрема встановлюється, що «договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя може передбачати передачу іпотекодержателю права 

власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання 

або право іпотекодержателя від свого імені продати предмет іпотеки будь-

якій особі на підставі договору купівлі-продажу» [97, ст. 36]. 

З  наведеного мав би слідувати висновок, що в основному договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя виступає договором, що 

спрямовується на передачу речі у власність, проте все не так просто, як 

може здатись. І проблема не лише у тому, що вказаний договір може 

передбачати право іпотекодержателя продати предмет іпотеки, проте не 

забезпечувати перехід права власності на відповідне майно безпосередньо 

до іншого учасника правовідношення. Складність піднятого питання 

полягає у тому, що договір про задоволення вимог іпотекодержателя 

фактично є похідним  договором. При традиційному договірному 

оформленні відповідних правовідносин, що складаються між боржником і 
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кредитором, в якості першого договору виступає домовленість сторін, що 

спричиняє виникнення основного цивільного правовідношення виконання 

обов’язків боржника у якому забезпечується іпотекою. Як правило, в якості 

такого договору виступає кредитний договір, хоча може виступати й інша 

договірна конструкція. В якості договору другого порядку виступає 

іпотечний договір. На його підставі виникає акцесорне забезпечувальне 

зобов’язання, яке спрямовується на запровадження механізмів юридичного 

захисту прав кредитора у випадку порушення зобов’язання боржником. 

Зокрема, як вказує І. Й. Пучковська, іпотека виступає способом захисту 

прав кредитора (іпотекодержателя) і при цьому стає затребуваною у разі 

порушення його прав та передбачає їх захист шляхом звернення стягнення 

на її предмет [106, с. 232]. Своєю чергою договір про забезпечення вимог 

іпотекодержателя у такому логічному ланцюгу виступає договором 

третього порядку. Його укладення є можливим за наявності відносини 

іпотеки [23, с. 91] і при цьому він власне спрямовується на реалізацію 

захисного потенціалу застави нерухомого майна.  

Таким чином, на підставі кожного із вказаних договорів виникають 

окремі зобов’язання, що мають свою власну найближчу мету (передати річ, 

встановити забезпечення, задовольнити вимоги іпотекодержателя), які у 

цілому об’єднані єдиною каузою – забезпечити у кінцевому рахунку 

інтереси кредитора у зв’язку з якими він вступав в основне 

правовідношення. В якості такого інтересу, як правило, виступає 

повернення наданого майна або іншого майна, що відповідає вартості 

наданого, а також, як правило, додаткової оплати за користування ним. Це 

ж визначає і ту обставину, що договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя у кінцевому рахунку забезпечує досягнення заздалегідь 

«запрограмованого» юридичного результату, а тому впливає на 

правовідносини, що виникли у результаті укладення договорів першого та 

другого порядків. 
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Окреслене актуалізує дві важливі проблеми. В якості першої виступає 

у певній мірі спрощений доктринальний підхід до визначення типів 

цивільно-правових договорів. Його окреслено вище. В якості другої 

проблеми виступає проблема істотних умов договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя, які відрізняють його з-поміж інших схожих 

договірних конструкцій. Умовою їх вирішення виступає розгляду 

механізму задоволення вимог іпотекодержателя. Недосконалість 

диференціації типів договорів знаходить прояв   у тому, що в її основу, як 

правило, покладається лише один з декількох можливих об’єктів цивільних 

правовідносин. У цьому ключі варто урахувати пропозицію О. С. Іоффе 

стосовно диференціації юридичного, вольового і матеріального об’єктів 

правовідношення. В якості матеріального об’єкта вчений розглядає 

поведінку зобов’язаного суб’єкта, в якості вольового – волю учасників 

правовідносин, а в якості матеріального – річ або інше майнове благо на 

одержання якого спрямовується поведінка учасників правовідносин [54, с. 

221]. Ураховуючи диференціацію об’єктів цивільних прав, як то речей, що 

являють собою предмети матеріального світу, а також послуг, які 

виступають майновими благами, що втілюються у поведінці учасників 

відповідних правовідносин, вважаємо, що в якості юридичного об’єкта 

правовідношення повинна розглядатись послуга або інша поведінка 

учасника правовідношення, як правило боржника, яка становить цінність 

для іншого учасника правовідношення (кредитора), оскільки забезпечує 

досягнення мети правовідношення. Така поведінка може мати активний 

характер і втілюватись у послузі або в роботі, що являє собою визначену 

діяльність боржника, спрямовану на створення, обробку, переробку речі або 

припинення її існування, а також пасивний характер і втілюватись у 

бездіяльності, яку повинен здійснювати боржник в інтересах кредитора 

(негативне зобов’язання). Водночас матеріальним об’єктом виступає річ як 

предмет матеріального світу, а також блага, які не мають тілесної форми, 

проте на які законом поширюється правовий режим речі, наприклад, 
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інформація, винаходи, корисні моделі тощо. Своєю чергою встановлення 

вольового об’єкта відповідних правовідносин, вважаємо, не становить 

практичної цінності. 

Ураховуючи зазначене вище, необхідно констатувати, що у сучасній 

цивілістичній доктрині віднесення договору до певного типу, як правило, 

здійснюється лише за одним з декількох можливих об’єктів, тобто за 

матеріальним або за юридичним відповідно. Наприклад, до договорів про 

передачу майна у власність вчені відносять, зокрема договори дарування, 

купівлі-продажу, довічного утримання тощо [139, с. 146; 106, с. 337–338], в 

основу чого, як вбачається, покладено саме матеріальний об’єкт.   Адже у 

межах такого підходу, матеріальним об’єктом правовідносин, що 

виникають на підставі договору дарування, є власне дарунок, а в об’єктом 

правовідносин для яких в якості правовстановлюючої підстави виступає 

договір купівлі-продажу – річ або майном, на яке поширено правовий 

режим речі, і яке підлягає передачі продавцем покупцю, а також грошові 

кошти, за які купується відповідне благо і які підлягають передачі покупцем 

продавцю. Проте, очевидно, що у такому разі ми зіштовхуємось з 

проблемою цільової спрямованості договірної конструкції, наприклад, 

довічного утримання (догляду), оскільки зі статті 744, а також частини 

першої статті 749 ЦК України слідує, що умовами такого договору на 

набувача може покладатись не лише обов’язок щодо здійснення 

матеріального забезпечення відчужувача, проте також обов’язок надавати 

йому догляд (опікування) [141, ст. ст. 744, 749]. Таким доглядом можуть 

виступати, зокрема послуги,  що свідчить про можливість договору 

довічного утримання (догляду) мати змішаний у контексті зазначеної вище 

класифікації договором. 

Водночас, частиною п’ятою статті 715 ЦК України встановлюється, 

що договором міни може бути встановлений обмін майна на роботи 

(послуги) [141, ст. 715]. За таких умов наведений договір слід одночасно 

відносити і до договорів про передачу майна у власність і до договорів про 
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надання послуг або виконання робіт. Це ж безпосередньо визначатиме 

істотні умови відповідних договорів.  У контексті договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя наведена проблема актуалізується ще більше і 

набуває глибшого  характеру. Адже, як ми зазначили вище, частина третя 

статті 36 Закону України «Про іпотеку» диференціює два види цього 

договору відповідно до його спрямованості, які слід розглядати окремо 

один від одного [25]. 

        Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, яким 

передбачається передача іпотекодержателю права власності на предмет 

іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання виступає, зокрема 

документом, який посвідчує перехід права власності на предмет іпотеки від 

іпотекодавця до іпотекодержателя і водночас підставою для реєстрації за 

іпотекодержателем права власності на відповідне майно  (частини перша та 

друга статті 37 Закону України «Про іпотеку») [97, ст. 37]. При цьому, як 

слідує з частини п’ятої статті 36 зазначеного Закону, за загальним 

правилом, «після переходу права власності від іпотекодавця до 

іпотекодержателя, всі наступні вимоги іпотекодержателя до боржника є 

недійсними, і при цьому відповідно до абзацу четвертого статті 17 Закону 

іпотека припиняється» [97, ст. 17]. 

    Крім того, зазначене дає підстави для висновку про те, що договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя може мати певні схожі риси з 

договором про передачу відступного, зокрема в певній частині механізму 

виконання та спричинення юридичних наслідків. Проте самі юридичні 

наслідки обох договорів є різними і відповідні договірні конструкції по 

різному впливають на структурні елементи основного зобов’язання,  хоча і 

припиняють його у кінцевому рахунку. З цього слідує, що договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя у розглядуваній його варіації не 

можна вважати договором про передачу відступного. І при цьому відповідні 

договори відносяться до однієї групи договірних конструкцій – тих, що 

забезпечують перехід права власності. 
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         Поряд із цим очевидно, що звернення до досліджуваного договору у 

розглядуваній його варіації має місце лише у випадку, якщо кредитор-

іпотекодержатель у цілому зацікавлений у набутті права власності на 

предмет іпотеки. У тому ж випадку, якщо такої зацікавленості немає, тоді 

досліджуваний договір, як ми зазначали вище, спричинятиме інші 

юридичні наслідки, зокрема наділятиме іпотекодержателя суб’єктивним 

цивільним правом продати на підставі договору купівлі-продажу обтяжене 

іпотекою нерухоме майно від свого імені будь-якій особі. Проте у такому 

разі досліджуваний договір набуває ознаки договірної конструкції  

організаційного характеру [25; 24, с. 34]. 

        Проблема полягає у тому, що концепція організаційного цивільно-

правового договору наразі перебуває на шляху завершення свого 

становлення. Досить тривалий час в якості основної царини використання 

організаційних договорів виступала сфера транспортних правовідносин [79, 

с. 51], а в якості одного з основних договорів такого характеру розглядався 

договір про організацію транспортного перевезення, що укладався між 

транспортними організаціями. Проте, сьогодні уявлення про вказаний  

різновид цивільно-правових договорів пішли набагато далі,  у зв’язку з чим 

в якості його предмету, як зазначає А. В. Андрющенко, або ж юридичного 

об’єкта зобов’язання (відповідно до окресленого нами вище розуміння), що 

формується у результаті укладення договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, виступає активна поведінка, спрямована на організацію 

майбутньої правової взаємодії сторін [6, с. 129]. Також у юридичній 

літературі зазначається про те, що такий договір спричиняє виникнення 

правовідносин, спрямованих на створення погодженої сторонами 

процедури виникнення й виконання зобов’язань майнового характеру [65,  

с. 183] або ж, якщо точніше, організацію виникнення та/або виконання 

іншого зобов’язального правовідношення, тобто саме правовідношення, а 

не суспільного відношення [79, с. 11]. З цієї тези розвивається концепція 
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організаційних зобов’язань, як правовідносин, що виникають на підставі 

організаційних договорів [24, с. 34; 25, с. 203]. 

У сучасній цивілістичній літературі і основних дисертаційних 

дослідженнях до організаційних цивільних правовідносин відносять, 

зокрема корпоративні правовідносини [130, с. 330], правовідносини з видачі 

та відкликання довіреності [129, с. 15], правовідносини з організації та 

проведення торгів на біржах [142, с. 86]  та ін. І хоча згідно із науковим 

баченням, яке до недавнього часу мало характер пануючого, організаційний 

договір виступає підставою для виникнення самостійного цивільно-

правового зобов’язання з немайновим змістом [79, с. 11–12 ], сучасники 

також зазначають про те, що окремі організаційні договори також можуть 

містити майнові елементи, прикладом чого виступає договір про створення 

господарського товариства [139, с. 147]. У світлі сказаного договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя, на підставі якого у іпотекодержателя 

виникає право від свого імені продати на підставі договору купівлі-продажу 

предмет іпотеки будь-якій особі, являє собою саме зазначений тип 

змішаних організаційних договорів [22, с. 34–35;  25]. 

Організаційний елемент досліджуваного договору проявляється у 

тому, що у результаті його укладення не відбувається переходу права 

власності від іпотекодавця до іпотекодержателя, а лише встановлюється 

порядок відчуження предмету іпотеки іпотекодержателем. При цьому 

необхідно зважати на те, що укладення такого договору ще не є гарантією 

відчуження відповідного об’єкта. 

Використання такого підходу замість передачі права власності 

іпотекодавцем іпотекодержателю на предмет іпотеки означає, що останній 

не зацікавлений у набутті відповідного права у рахунок виконання 

зобов’язання боржника і прагне одержати виконання саме у грошовій 

формі. Проте це ж може означати і те, що в силу специфіки предмету 

іпотеки, зокрема його призначення (житлове або нежитлове, якщо йдеться 
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про нерухомість), місця розташування та інших економічних показників він 

не користується високим попитом. 

Таким чином, про організаційний характер договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя, умовами якого іпотекодержатель наділяється 

правом продати від свого імені на підставі договору купівлі-продажу 

предмет іпотеки будь-якій особі, свідчать декілька обставин. 

1. У іпотекодержателя виникає можливість організувати укладення і 

виконання договору купівлю-продажу майна, що є предметом іпотеки, і 

включає пошук покупця, забезпечення інформування інших кредиторів, 

права вимоги яких забезпечуються майном, що виступає предметом 

іпотеки, про намір продати річ, обов’язок дотриматись інших вимог, 

встановлених статтею 38 Закону України «Про іпотеку»  [22, с. 34–35; 25]. 

Проте, це не означає, що купівля-продаж буде обов’язково здійснена. 

По-перше, покупець на відповідну річ може не знайтись, а, по-друге, 

боржник може виконати свій обов’язок до моменту укладення договору 

купівлі-продажу. 

2. Укладення іпотекодержателем договору купівлі-продажу предмету 

іпотеки від свого імені реалізовує механізм виконання боржником 

покладеного на нього обов’язку, який є елементом змісту основного 

зобов’язання. Тому, здійснюючи організацію продажу предмету іпотеки,  

іпотекодержатель бере на себе тягар відчуження відповідного майна і 

водночас забезпечення виконання обов’язку боржника за основним 

зобов’язанням, тобто фактично вступає у правовідносини, що у кінцевому 

рахунку спрямовані на припинення, зокрема основного зобов’язання. 

Проте у відповідній ситуації йдеться все ж таки про можливість 

іпотекодержателя здійснювати акти поведінки майнового характеру, що 

полягають у вчиненні дій, які призводять до зміни майнового стану 

учасників цивільних правовідносин, зокрема іпотекодавця. Крім того, 

суб’єктивне цивільне право продажу предмета іпотеки, що виникає у 

іпотекодержателя, має суто майновий характер, оскільки пов’язане з 
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цивільним оборотом майна як економічного блага. Відповідне право 

виникає на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, що 

окреслює «вкраплення майнового характеру» в організаційно-правовій 

основі досліджуваної договірної конструкції, а також правовідносин, що з 

неї виникають [24, с. 35; 25]. 

При цьому важливим моментом, пов’язаним з зазначеним  договором 

виступає те, що іпотекодержатель набуває право продати предмет іпотеки 

саме від свого імені. Ця обставина одразу ж виключає можливість 

осмислення договору про задоволення вимог іпотекодержателя через 

представницьку концепцію правочину, як такого, що може бути вчинений 

іпотекодержателем в якості представника іпотекодавця. Очевидно, що у 

такому випадку іпотекодержатель не представляє безпосередньо інтереси 

іпотекодавця, а останній не управоможує його на вчинення юридично 

вагомих дій від імені іпотекодавця. 

Стосовно ж власницької концепції договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя слід зазначити, що вона зіштовхується з певною 

проблемою [25]. По-перше, для відчуження предмету іпотеки відсутня 

необхідність реєстрації права власності на нього за іпотекодержателем. Ба 

більше, навіть якщо таку реєстрацію провести на підставі відповідного 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя, то це повинно означати 

припинення основного зобов’язання набуттям іпотекодержателем права 

власності на предмет іпотеки і при нівелює необхідність диференціації двох 

різновидів договору про задоволення вимог іпотекодержателя. По-друге, 

якщо після укладення такого договору, що передбачає виникнення у 

іпотекодержателя права продати предмет іпотеки будь-якій особі на 

підставі договору купівлі-продажу, такий договір купівлі-продажу не буде 

укладений, тоді це буде значити, що іпотекодержатель не набув право 

власності на відповідне майно. Це ж слідуватиме і з відомостей Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. 
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Водночас не можна вважати, що внаслідок укладення договору 

купівлі-продажу у межах механізму реалізації предмету іпотеки  

відбувається перехід права власності від іпотекодержателя до третьої особи. 

Такий підхід суперечить положенню, закріпленому у частині другій статті 

3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» якою встановлюється, що речові права на нерухоме 

майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до 

цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації [94, ст. 3]. З цього 

слідує, що у разі, якщо право власності на предмет іпотеки не було 

зареєстроване за іпотекодержателем перед відчуженням ним такого майна 

у ході здійснення прав за договором про задоволення вимог 

іпотекодержателя, то це означає, що він і не набував це право перед його 

відчуженням. 

Викладені вище обставини дають змогу стверджувати, що наділення 

іпотекодержателя правом продати предмет іпотеки від власного імені, що 

здійснюється шляхом укладення договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, забезпечує реалізацію комісійної моделі правовідносин, 

яка передбачає, що  іпотекодержатель хоча і діє від власного імені і при 

цьому в якості  самостійного учасника правовідношення купівлі-продажу 

предмету іпотеки, проте при цьому продає річ, яка належить третій особі і 

власником якої він не є. Водночас одержана у результаті продажу сума 

виторгу являє собою майно за рахунок якого іпотекодержатель забезпечує 

на власну користь виконання боржником свого обов’язку в основному 

зобов’язанні [25]. 

 Отже, проведений аналіз правової природи договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя, його цільової спрямованості, а також 

юридичних наслідків, до яких призводить його укладення і виконання, 

створює підґрунтя для висновку, що положення чинного цивільного 

законодавства України встановлюють юридичну варіативність стосовно 

окреслених питань, що, своєю чергою, безпосередньо детермінує ознаки 
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досліджуваного договору у контексті вітчизняної доктринальної 

диференціації цивільно-правових договорів на окремі типи. Договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя може спричиняти настання одного з 

двох юридичних наслідків, що, власне, і виступає детермінуючою 

обставиною для його віднесення до одного з декількох різних типів 

цивільно-правових договорів. Зокрема, договір, умовами якого 

передбачається передача іпотекодержателю права власності на предмет 

іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання, являє собою 

домовленість, що забезпечує передачу майна у власність [24, с. 35; 25]. 

Матеріальним об’єктом правовідношення, що виникає внаслідок укладення 

такого договору, виступає майно, що становить, предмет іпотеки. Водночас 

в якості юридичного об’єкта такого правовідношення – юридично вагома 

поведінка (дії) іпотекодавця з передачі права власності на таке майно 

іпотекодержателю. Водночас суб’єктивне цивільне право вимоги 

іпотекодержателя (кредитора) до боржника, що є елементом змісту 

основного зобов’язання, не може розглядатись в якості об’єкта 

правовідношення, виникнення якого спричиняє досліджуваний договір. Це 

обумовлюється тією обставиною, що внаслідок укладення договору 

іпотекодержатель не відмовляється від належного йому права вимоги до 

іпотекодавця, що виступає умовою для набуття права власності на предмет 

іпотеки, як це характерно для відступного. Підставою припинення такого 

права виступає одержання іпотекодержателем відповідного майнового 

надання (права власності на предмет іпотеки), що являє собою виконання 

боржником свого обов’язку в основному зобов’язанні [25].  Водночас  

договір про задоволення вимог іпотекодержателя умовами якого 

іпотекодержатель наділяється правом продати предмет іпотеки від свого 

імені  будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу, являє собою 

змішаний організаційно-майновий договір, який надає іпотекодержателю 

правову можливість організувати процес продажу майна іпотекодавця й 

забезпечити у такий спосіб виконання ним як боржником в основному 
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зобов’язанні обов’язку, що у кінцевому результаті призводить до 

припинення відповідного зобов’язання [24, с. 35–36; 25]. 

За таких умов договір про задоволення вимог іпотекодержателя не 

спричиняє перехід права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до 

іпотекодержателя, а лише створює умови для відчуження відповідного 

майна за участі іпотекодержателя. Матеріальним об’єктом 

правовідношення, що виникає на підставі такої варіації договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя, виступає майно, що є предметом 

іпотеки. Своєю чергою юридичним об’єктом – поведінка іпотекодержателя 

щодо пошуку покупця на відповідне майно та/або організації й укладення 

іпотекодержателем з покупцем договору купівлі-продажу відповідного 

майна. Цей різновид договору про задоволення вимог іпотекодержателя, 

зважаючи на його «подвійну» природу у межах якої поєднуються 

організаційний і майновий елементи, визначає його організаційно-

комісійну природу. При цьому проведений аналіз водночас 

продемонстрував невиправдану  «спрощеність» сучасного цивілістичного 

підходу до диференціації типів цивільно-правових договорів. Існування 

таких складних договірних конструкцій як договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя, умовами якого іпотекодержатель наділяється правом від 

свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі, показує те, що вони не 

узгоджуються з пропонованою сучасною наукою цивільного права 

класифікацією, а тому не можуть бути однозначно віднесені до одного з 

існуючих типів цивільно-правових договорів. Це ж визначає актуальність 

піднятого питання і необхідність його подальшого опрацювання й 

вдосконалення [25]. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

1. Переважна більшість  нормативно-правових приписів, закріплених 

на рівні  законодавств окремих країн та Директив Євросоюзу,  визначають 

можливість здійснення суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів 

іпотекодержателя як у межах  судової процедури, так і  у позасудовому 

порядку. Основні нормативно-правові  приписи вітчизняного іпотечного 

законодавства в загальних рисах цілком відповідають загальноєвропейській  

практиці нормативного закріплення можливості впровадження у цивільний 

оборот договірного порядку задоволення прав та законних вимог 

іпотекодержателя як альтернативного зазначеній судовій процедурі.  

2. Особливість нормативно-правових положень, закріплених у 

національних законодавствах окремих країн Європи,   полягає  у тому, що  

згідно цих приписів договір   про задоволення вимог іпотекодержателя  має 

певну специфіку нормативного визначення  темпоральних меж  його 

укладення. В більшості країн Європи він зазвичай   укладається вже після 

настання підстав для звернення стягнення на предмет іпотеки. В інших  

країнах Європи законодавство визначає  можливість укладення подібних 

договорів одночасно із договором іпотеки. Цей шлях варто визнати більш 

раціональним з констатацією того, що наша країна обрала саме цей 

найбільш оптимальний для наших соціально-економічних умов  шлях 

формування досліджуваних положень вітчизняного іпотечного 

законодавства.   Його оптимальність пояснюється  органічним поєднанням  

у єдиному цивільно-правовому механізмі найбільш широких можливостей 

для учасників іпотечних правовідносин  у обранні правових засобів 

саморегулювання, а також адаптованого до потреб вітчизняного цивільного 

обороту зовнішнього їх нормативного регулювання, що  забезпечує  

найбільш повне врахування їх майнових іпотечних прав та 

правоохоронюваних інтересів.  
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   3. Широке використання у сучасному цивільному обороті більшості 

країн Європи і світу  договірних іпотечних конструкцій обґрунтовується 

наступним. По-перше, як цивільно-правовий засіб забезпечення 

суб’єктивних  цивільних  прав та правоохоронюваних інтересів, кожна із 

іпотечних договірних конструкцій є одним із самих надійних засобів 

забезпечення виконання зобов’язання.  По-друге, іпотечні договірні 

конструкції є універсальними і мають широку сферу їх застосування, 

стимулюючи боржника-іпотекодавця до належного виконання будь-яких 

різновидів цивільних зобов’язань. При цьому іпотека є суто акцесорним 

зобов’язанням і не має автономного значення,   забезпечуючи зобов’язання 

клієнта  перед банком чи іншою кредитно-фінансовою  установою за   

кредитором  або договорами  позики між звичайними  фізичними  чи 

юридичними особами у будь-яких співвідношеннях їх сторін.  

4. Специфіка  договорів іпотеки та договорів про задоволення вимог 

іпотекодержателя полягає у  неможливості їх розгляду  у якості  окремих  

самостійних,  одиничних юридичних фактів, що слугують самостійною 

правовою підставою виникнення  відповідного цивільного 

правовідношення. Договір іпотеки та договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя є підставою виникнення змістовно розгалужених 

іпотечних правовідносин лише як акцесорний  елемент відповідного 

юридичного складу. 

5. Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, на відміну від 

договору іпотеки,  не є окремим   засобом забезпечення виконання 

зобов’язання, разом з тим, як і останній,   має превентивно-стимулюючий 

характер. Це обґрунтовується тим, що  добросовісний іпотекоджержатель  

має надію на те, що  зафіксовані у договорі  правові  наслідки в ідеалі не 

наставали. Тобто іпотечний  кредитор перш за все зацікавлений у тому, щоб 

встановлені у положеннях договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя договору невигідні для іпотекодавця і боржника за 
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основним зобов’язанням правої наслідки  спонукали  його до належного 

виконання ним прийнятого на себе зобов’язання.  

6. У передбачених законом  випадках, при настанні нормативно 

визначених  юридичних фактів (факт невиконання зобов’язання) 

іпотекодержатель  набуває право вимоги звернення стягнення на предмет 

іпотеки.  Ця особливість споріднює іпотеку і досліджуваний договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя з іншими нормативно закріпленими у 

вітчизняному цивільному  законодавстві  засобами забезпечення виконання 

зобов’язань.  Адже в момент виникнення будь-якого із забезпечувальних  

зобов’язань заставодержатель сподівається   на те, щоб до добровільного чи 

примусового виконання їх умов  справа так і не дійшла.  

7. Договір про задоволення  вимог іпотекодержателя   ґрунтується на 

закладеній у його змісті  можливості управненої сторони застосувати  

публічно-правовий чи приватно-правовий примус по відношенню до 

контрагента. Адже зміст суб’єктивного цивільного  права іпотекодержателя 

в частині його права на власні дії  містить його право   вимоги  застосувати 

до іпотекодавця примус з метою відновлення  свого порушеного діями 

іпотекодавця майнового стану. Іпотекодавець може застосувати     

державний примус у вигляді  судової процедури звернення стягнення на 

предмет іпотеки у іпотечних правовідносинах. В досліджуваному випадку 

належне йому суб’єктивне  цивільне право  вимоги виникає на підставі 

застереження у договорі іпотеки або на підставі  договірної домовленості 

між ними, яка фіксується у окремому договорі про задоволення вимог 

іпотекодержателя.  

8. Одна із найбільш  визначальних ознак договору  про задоволення 

вимог іпотекодержателя полягає у тому, що він,  навіть враховуючи його 

назву,  фіксує належне іпотекодержателю право вимоги задоволення своїх 

майнових інтересів за рахунок ініціювання  процедури звернення стягнення 

на нерухоме майно, що є предметом іпотеки. Умовою виникнення  такого 

права є  порушення прав та законних  інтересів іпотекодержателя з боку 
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іпотекодавця. Таким чином, якщо функція стимулювання іпотечного 

боржника до належного виконання свого зобов’язання   не спрацювала – 

іпотекодержатель набуває права вимоги застосування процедури звернення 

стягнення на обтяжене іпотекою нерухоме майно. 

 9. Цивільно-правова категорія «звернення стягнення» застосовується 

як у цивільному процесуальному, так і у цивільному  праві України. З 

цивільно-процесуального ракурсу вона  досліджується як різновид 

публічних юридичних  процедур. У ході провадження розглядуваної   

процедури фізична чи юридична особа має процесуальний статус і здійснює   

Належні йому суб’єктивні  процесуальні права, що на кінцевій стадії   етапі 

її провадження втілюються у мірах публічно-правового примусу. Останній  

застосовується виключно на підставі та на виконання рішення суду, 

здійснюється виключного посадовими особами державної виконавчої 

служби чи приватними виконавцями на користь позивача і завершується 

перерахуванням  позивачу   присуджених судом коштів.  

10.  Матеріально-правовий підхід до розгляду досліджуваної категорії 

ґрунтується на зміщенні  основної уваги з  процедурної  специфіки  її 

провадження  на матеріально-правові  наслідки та  приватно-правові форми, 

способи і сферу її застосування. Особливий науковий інтерес  все 

викликають договірні форми,  у межах яких  можлива реалізація  права 

вимоги іпотекодержателя щодо способу та меж  задоволення його майнових  

інтересів у межах іпотечних правовідносин.  Звернення стягнення на майно 

у матеріально-правовому розумінні, з урахуванням приписів статті 590 ЦК 

України,  варто розуміти як дії іпотекодержателя по здійсненню належного 

йому права вимоги застосування процедури звернення стягнення на  

предмет іпотеки, яку він здійснює з метою реалізації предмета іпотеки в 

цілях  отримання відповідної матеріально-правової  компенсації понесених 

ним майнових втрат в результаті неправомірних дій іпотекодавця.   

Матеріально-правовий наслідок реалізації  вимоги іпотекодержателя щодо 

звернення стягнення на заставлений предмет іпотеки, який призводить до 
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зміни майнового стану окремих учасників цивільного обороту,  полягає у  

припиненні права власності іпотекодавця на обтяжене іпотекою  нерухоме 

майно. 

11. Питання щодо волі іпотекодавця у межах вольової характеристики 

їх договірних взаємин з іпотекодавцем є дискусійним. Очевидно, що всі 

договори, що опосередковують виникнення та подальшу динаміку 

іпотечних правовідносин,  укладаються за волею іпотекодавця. Разом з тим 

питання його вольового відношення до  втрати ним права власності 

внаслідок застосування процедури звернення стягнення на майно у 

цивілістиці дискутується. У ході процедури встановлення   основного 

договірного зобов’язання,  договору іпотеки і договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя, дві останні договірні конструкції   у системі 

іпотечних договорів мають  факультативне значення і вносять окремі зміни  

до змісту договору іпотеки чи  до публічної  процедури провадження 

звернення стягнення на предмет іпотеки.  
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РОЗДІЛ 2 

ЕЛЕМЕНТИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО 

ЗАДОВОЛЕННЯ  ВИМОГ   ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ 

 

2.1. Сторони договору про задоволення вимог іпотекодержателя і    

порядок його укладення 

 

Досліджуючи специфіку активної участі сторін у забезпеченні   

позасудового договірного порядку задоволення вимог іпотекодержателя, 

необхідно зауважити, що з урахуванням сучасних тенденцій подальшого 

вдосконалення  цивільного законодавства України шляхом його 

рекодифікації (оновлення), його застосування на практиці є  пріоритетним. 

Зазначений висновок  цілком узгоджується із  основними тенденціями 

розвитку і сучасної вітчизняної  судової практики [89, 90, 91]. Ситуація, в 

якій сторони договору можуть досягти згоди та врегулювати  свої відносини 

з дотриманням  норм  чинного законодавства України,   вбачається одним 

із напрямків реалізації права учасників цивільних відносин на  

саморегулювання відносин, у яких вони приймають участь. Цивільне 

правовідношення визначається як певний правовий зв’язок, що виникає між 

юридично рівними та майново автономними особами, які діють у власних 

інтересах та за своєю волею. При цьому правовідношення не вважається 

гомогенним утворенням. Воно має свою внутрішню структуру та склад 

елементів, пов’язаних між собою в єдине ціле [43, с. 11]. Одним із базових 

елементів змісту  будь-якого цивільного правовідношення є його 

суб’єктний склад, під яким необхідно розуміти сукупність осіб, що беруть 

участь у такому правовідношенні. При  цьому в будь-якому цивільному 

правовідношенні як сукупності  цивільно-правових  зв’язків  повинні брати 

участь щонайменше два суб’єкти – управоможений  та зобов’язаниий. 

Беззаперечно підпадає під дію цього загального правила і досліджувана 

договірна конструкція.  
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           Як зазначає у своєму дослідженні Н. Ю. Голубєва, у цивілістичній 

доктрині у контексті зобов’язальних правовідносин застосовуються 

термінологічні словосполучення «суб’єкти зобов’язання» або «сторони 

зобов’язання». У зв’язку з цим вона  акцентує увагу на тому, що ці терміни 

не завжди підлягають ототожненню.  Варто зважати на те, що крім 

боржника і кредитора, як обов’язкових та  класичних  учасників будь-якого  

цивільного зобов’язання, до  окремих зобов’язальних правовідносин  

можуть бути дотичні  інші суб’єкти. У цивільному,  цивільно-

процесуальному праві,  а також  у цивілістиці та у науці цивільного 

процесуального  права вони нормативно іменуються як «треті особи». 

Цивільно-правовий статус третіх осіб характеризується тим, що вони не 

визнаються і власне  не є сторонами зобов’язання, проте беруть у ньому 

участь. У зв’язку з цим поняття «суб’єкти» чи «учасники» зобов’язання є 

більш широкими, ніж «сторони» зобов’язання [20, с. 16].  

        В загальних рисах погоджуючись  із цим висновком, варто зауважити, 

що поняття «суб’єкти»  і  «учасники» цивільного зобов’язання у їх 

цивільно-категоріальному значенні   також не можуть бути повністю  та 

беззастережно ототожнені. Категорія «суб’єкти»  цивільних правовідносин 

носить більш узагальнений і абстрактний характер,  позначаючи перш за 

все статусні особливості приватної особи. Вони дозволяють 

охарактеризувати приватну особу перш за все з точки зору самої 

можливості  бути учасником відповідних соціально-правових зв’язків у 

межах відповідних цивільних правовідносин. Ці статусні характеристики 

стосуються, зокрема, правоздатності та дієздатності приватної особи, що у 

кінцевому підсумку  визначають її правосуб’єктність як здатність бути 

суб’єктом  цивільних правовідносин.   

        Категорія «учасники» цивільних правовідносин  більш влучно передає 

безпосередню причетність відповідної особи до забезпечення 

безпосереднього встановлення та подальшої динаміки розвитку 

відповідних соціально-правових зв’язків. Тому саме ця категорія 
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використовується законодавцем у статті 2 ЦК України для позначення  у цій 

якості всіх можливих  приватних осіб, держави Україна та інших  публічно-

правових утворень. Їх перелік є вичерпним і позначає всіх,  хто  має право 

своїми активними діями реалізовувати у цивільному обороті свої приватні 

(приватні особи) та публічні, загальносуспільні (держава Україна та інші 

публічно-правові утворення) інтереси. Тобто категорія «учасники цивільно-

правових відносин»  має значно вищий рівень нормативної  легітимізації на 

рівні положень основного акту чинного цивільного законодавства України. 

Ця категорія, виходячи навіть з аналізу її буквального термінологічно-

словесного  виразу, позначає сам факт діяльнісної активності приватної  

особи  за рахунок її власних юридично вагомих дій та безпосередньої участі 

як  у  змістовному формуванні та установленні, так і у подальшому розвитку 

відповідного цивільного правовідношення. З цього слідує висновок про те, 

що  у цивільному праві вкрай рідко відповідні дві  цивільно-правові  

категорії можуть мати виключне і беззаперечне  синонімічне правове 

значення і беззастережно  позначати одне і те ж  явище цивільно-правової 

дійсності. Частіше кожна категорія позначає лише   одне відповідне явище 

правової дійсності, забезпечуючи можливість використовувати 

категоріально-понятійний апарат цивілістики в повну силу, при цьому  не 

розпорошуючи  його запас для позначення тих чи інших  вже позначених 

явищ цивільно-правової дійсності  відповідними словесно-лексичними  

конструкціями. Обмеження кожної цивільно-правової категорії колом 

відповідних, позначених лише нею  явищ цивільно-правової дійсності,   

покликане розширити можливості категоріально-понятійного  апарату 

формування нормативного масиву цивільного права як галузі права, а також 

збагатити  дослідницький  арсенал цивілістики. А це, в свою чергу, 

дозволить  забезпечити  максимальну повноту та багатоманітність  

загальних напрямків та окремих ракурсів висвітлення досліджуваних явищ  

цивільно-правової дійсності у сучасній науці цивільного права. 
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         Аналізуючи особливості  сторін договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, необхідно зазначити специфіку договірно-правового 

регулювання відносин досліджуваної сфери,  яка обумовлює і особливості 

статусних характеристик їх учасників. Адже мова йде не про моністичний 

цивільний  договір, що  у переважній більшості випадків  є єдиною 

підставою виникнення  більшості договірних цивільних  правовідносин. Як 

уже зазначалось, досліджувані договірні іпотечні правовідносини 

виникають на підставі юридичного складу і характеризуються 

розгалуженою системою цивільно-правових зв’язків між його учасниками. 

У контексті зазначеного слід погодитись з Т. В. Боднар, яка справедливо 

зазначає, що є сторони договору, сторони забезпечувальних зобов’язань, а 

відтак і суб’єкти їх виконання, залежно від способу забезпечення або 

завжди співпадають зі сторонами основного зобов’язання (неустойка, 

завдаток, застава обумовлює і особливості, притримання), або, навпаки, 

ніколи з ними не співпадають (гарантія, порука, застава майна майновим 

поручителем) [9, с. 341].  

          Дійсно, забезпечувальне іпотечне правовідношення характеризується 

підпорядкованістю основному зобов’язанню і детерміноване ним, що не 

може не впливати на статусно-правові  характеристики учасників договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя. Вказані характеристики  

включають, по-перше, загальні вимоги,  що визначають  правосуб’єктність 

кожного з них. Адже учасниками забезпечувальних іпотечних 

правовідносин можуть бути як фізичні та юридичні особи, так і (у 

визначених законом випадках) публічно-правові утворення. На приватних 

осіб – тобто пересічних фізичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців 

без створення юридичної особи та юридичних осіб поширюються загальні 

вимоги чинного цивільного законодавства України щодо їх правоздатності 

та дієздатності. Зокрема, дієздатність кожного із  учасників договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя повинна бути необхідною і 

достатньою для укладення та виконання умов досліджуваного договору про 
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задоволення вимог іпотекодержателя. Коли мова йде про фізичну особу -  

підприємця без створення юридичної особи чи юридичну особу,  укладення 

такого забезпечувального договору повинне узгоджуватись із їх 

підприємницьким статусом. Разом з тим, забезпечувальні правовідносини 

характеризуються ускладненою структурою не тільки їх змісту, але і 

суб’єктного складу. Спеціальні статусні  характеристики  учасників 

досліджуваного договору про задоволення вимог іпотекодержателя  які 

обумовлені складною юридико-фактичною характеристикою 

досліджуваних іпотечних правовідносин. Варто погодитись із 

висловленими у цивілістичній літературі думками з  цього приводу про те, 

що «іпотека,  як окремий вид застави обумовлює особливість найменування 

сторін таких відносин. Але  узагальнений статус: заставодержателя та 

заставодавця – обумовлює наявність загальних рис їх правового статусу, що 

визначаються в ЦК Україні, а також суто спеціальних ознак та 

характеристик, які закріплюються в Законі України «Про іпотеку» [136, с. 

121].  

 Учасники розглядуваних договірних іпотечних правовідносин  

взаємопов’язані між собою комплексом цивільно-правових зв’язків, у 

межах яких вони реалізують належні їм суб’єктивні цивільні права та 

суб’єктивні цивільні обов`язки. Основним із них, безперечно, є суб’єктивне 

цивільне  право іпотекодержателя вимагати  звернення стягнення на 

заставлене майно (право іпотеки), яке має абсолютну правову природу і 

займає в цій системі системоутворюче місце. При цьому інші  суб’єктивні 

цивільні права реалізуються в межах відносних правовідносин і  є 

допоміжними, бо  виникають  з настанням певних юридичних фактів. 

Враховуючи специфіку  змісту іпотечних правовідносин, відповідно статті 

1 Закону України «Про іпотеку», суб’єктний склад іпотечного 

правовідношення може складатися з: іпотекодержателя (кредитор за 

основним зобов’язанням), майнового поручителя (особа, яка передає в 

іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов’язання іншої 
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особи-боржника), боржника (іпотекодавець або інша особа, відповідальна 

перед іпотекодержателем за виконання основного зобов’язання).  

У своєму дослідженні В. В. Стратійчук звертає увагу на те, що 

«суб’єктний склад договору іпотеки  визначається законодавством: по-

перше, сторони за договором про іпотеку є сторонами за основним 

зобов’язанням, але отримують власний окремий комплекс суб’єктивних 

цивільних  прав та суб’єктивних цивільних обов’язків, які можуть 

реалізувати виключно у відносинах іпотеки, окрім права на реалізацію 

предмета іпотеки, щоправда із обмеженнями та умовами, визначеними 

чинним законодавством; по-друге, у відносинах іпотеки до сторін за 

основним зобов’язанням може долучатися і третя сторона – майновий 

поручитель, який має власний комплекс прав та обов’язків; по-третє, 

сторони іпотечного договору наділяються всіма правами і обов’язками 

необхідними засобами з реалізації інституту забезпечення майнового 

зобов’язання, що виникло між іпотекодавцем та іпотекодержателем як між 

боржником та кредитором в основному зобов’язанні» [119, с. 131]. 

Осмислення нормативних положень чинного іпотечного  

законодавства України дає підстави зробити  висновок, що боржником у 

іпотечних відносинах може бути як іпотекодавець, так і  третя особа,  яка 

відповідає перед іпотекодержателем за належне виконання основного 

зобов’язання. Характер цивільно-правових відносин третьої особи, що 

обтяжує своє нерухоме  майно і передає його  у якості предмета  

забезпечення виконання основного зобов’язання, і боржника за основним 

зобов’язанням, не впливає на права кредитора (іпотекодержателя)  у 

основному  зобов’язанні  щодо заставлено третьою особою майна (іпотеки). 

У свою чергу іпотекодержателем може бути лише кредитор по основному 

зобов’язанню, що  забезпечується іпотекою. Так збіг в одній особі 

кредитора по основному зобов’язанню, що забезпечується іпотекою та 

іпотекодержателя випливає з самої правової конструкції іпотеки як способа 

забезпечення зобов’язання. 
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З урахуванням диспозитивних засад цивільно-правового 

регулювання суспільних відносин законодавець не встановлює імперативів 

щодо можливості бути заставодержателем виключно банкам, іншим 

кредитно-фінансовим установам  чи юридичним особам. Адже  відповідно 

до статті 11 Закону України «Про заставу» «сторонами договору застави 

(заставодавцем і заставодержателем) можуть бути фізичні, юридичні особи 

та держава Україна». Інші публічно-правові утворення, що можуть бути 

учасниками цивільних правовідносин, також можуть  набувати статус 

іпотекодавця чи іпотекодержателя, якщо це не заборонено законодавством 

і не йде врозріз із специфікою їх нормативно визначеного публічно-

правового положення. Необхідно  зазначити, що на практиці 

заставодержателем частіше за все виступають юридичні особи. Більш того, 

іпотека виступає як засіб забезпечення кредитного зобов’язання, то 

відповідно чинного цивільного законодавства України іпотекодержателем 

може бути виключно юридична особа - банк або інша фінансова установа 

(стаття 1054 ЦК України).  

Питання про правоздатність та дієздатність фізичних осіб, про 

правосуб’єктність юридичних осіб, а також про можливості держави бути 

учасником цивільно-правових відносин досить ретельно досліджено у 

вітчизняній юридичній літературі. Ми виходимо із загальних засад, що 

визначають можливість участі кожного із суб’єктів в іпотечному 

зобов’язанні.   До фізичних осіб, як іпотекодавців так й іпотекодержателів,  

для укладення договору про іпотеку висуваються такі ж загальні вимоги, як 

і при укладанні інших цивільно-правових договорів. Наявність у особи 

абстрактної можливості бути іпотекодержателем або іпотекодавцем 

залежить від моделі її дієздатності, яка, відповідно чинному цивільному 

законодавству України, може мати кілька рівнів.  

Визначальною ознакою, що характеризує учасників  договірного 

зобов’язання, що  іменуються в ЦК України сторонами (частина 1 статті 510 

ЦК України), є наявність між ними правового зв’язку, який, власне і складає 
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квінтесенцію зобов’язання як правовідношення. Цей правовий зв’язок 

полягає в обов’язку однієї сторони (боржника) вчинити на користь другої 

сторони  певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, 

сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії і в праві кредитора 

вимагати від боржника виконання його обов’язку (частина 1 стаття 509 

Цивільний кодекс України)  [9, c. 96]. Відповідно положень статті 36 Закону 

України «Про іпотеку»  сторонами договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя є іпотекодержатель (кредитор) та іпотекодавець 

(боржник).  

Відмінною особливістю суб’єктного складу договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя є те, що співвідношення їх 

суб’єктивних  цивільних прав  та суб’єктивних цивільних обов`язків 

розраховане  на задоволення майнових інтересів  іпотекодержателя у 

випадку  порушення іпотекодавцем встановлених у договорі умов. При 

цьому встановлення, зміна та припинення відповідних цивільних прав та 

обов’язків іпотекодержателя та іпотекодавця у процесі здійснення 

стягнення на предмет іпотеки  ґрунтуються на тому, що досліджуваний  

договір  завжди є складовою частиною юридичного  складу, що є підставою 

виникнення  іпотечних  правовідносин.  У зв’язку з цим справедливим є  

висловлювання М. М. Агаркова про те, що спрямованість дій учасників 

цивільних правовідносин  на встановлення, зміну чи припинення цивільних 

правовідносин є не тільки тоді, коли сторони висловили волю 

безпосередньо добитись цього ефекту, але і тоді, коли вони висловили 

волю, спрямовану на визначення тих умов, від яких буде залежати настання  

ефекту» [3, с. 350]. Досліджуючи зміст договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя як правовідношення, необхідно вказати на те, що воно 

формується кореспондуючими правами та обов’язками іпотекодержателя та 

іпотекодавця. Кожен із перерахованих суб’єктів має свій інтерес при вступі 

до правовідносин. Безумовно, в  укладанні такого договору, відповідно до 

якої вимоги іпотекодержателя задовольняються за рахунок закладеного 
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нерухомого майна без звернення до суду, зацікавлені як іпотекодержатель, 

так й  іпотекодавець.  

Необхідно розмежовувати вимогу про стягнення боргу за основним 

зобов’язанням (у Давньоримському  праві actio in personam) і вимогу про 

звернення стягнення на предмет іпотеки (у Давньоримському праві actio in 

rem), які виникають на підставі основного та додаткового (акцесорного) 

зобов`язань, і за своєю правовою природою є основною та додатковою 

вимогами. Сторони правовідносин, забезпечених іпотекою, перебувають 

одночасно у двох зобов`язаннях - основному, за яким виступають 

кредитором і боржником (і яке виникає на підставі договорів позики, 

кредиту, купівлі- продажу, лізингу тощо), і одночасно у додатковому, в 

якому вони ж виступають заставодержателем і заставодавцем, і яке виникає 

з інших підстав, при цьому виконання основного із цих зобов’язань  

забезпечене іпотекою. Не підпадає під це загальне правило іпотека, 

конструкція якої визначає у якості однієї із сторін  майнового поручителя. 

Типова модельна схема конструювання іпотеки як правового засобу 

саморегулювання  має похідний характер від основного зобов’язання і є 

дійсною до припинення основного зобов`язання або до закінчення строку 

дії договору іпотеки. Із цього висновку слідує, що  іпотека не може існувати 

самостійно без зобов`язання, для забезпечення належного виконання якого 

вона і встановлена. Іпотекодавець отримує можливість оперативно 

задовольнити свої вимоги щодо погашення заборгованості позичальника, а 

іпотекоутримувач – уникнути судових витрат. Звичайно мова йде про 

випадки, коли іпотекоутримувач беззаперечно  визнає сам факт порушення 

боржником зобов’язання і не заважає іпотекодержателю у реалізації його 

права на звернення стягнення на предмет застави (іпотеки). Проте втілений 

у чинному цивільному законодавстві України правовий механізм, що 

забезпечує перехід регулятивного іпотечного правовідношення  у 

правовідношення по  позасудовому  (договірному) зверненню стягнення на 

предмет іпотеки   не є юридично бездоганним  і породжує низку питань як 
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суто теоретичного, так  і правозастосовного характеру.  Одне із цих питань 

полягає у  тому, в який момент  умова щодо застосування позасудового 

договірного  порядку звернення стягнення на предмет іпотеки  на підставі 

укладення досліджуваного договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя вважається  узгодженою  сторонами, та яке правове 

значення  в описаному цивільно-правовому механізмі  виконує згода 

іпотекодавця. 

На сьогоднішній день, з урахуванням статусу його сторін і  порядку 

його укладення та виконання, договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя  слід розглядати як консенсуальний та двосторонній 

договір. Разом з тим,  у цьому випадку виникає проблемне питання:  у разі 

його укладення за  участю попередніх заставників чи підлягає він розгляду 

як договір з ускладненням  суб’єктного складу. Очевидно, що договори з 

ускладненням суб’єктного складу  характеризуються множинністю 

суб’єктів договору. Вказана обставина означає, що ускладненість його 

суб’єктного складу не означає, що досліджуваний договір про задоволення 

вимог іпотекодержателя не підпорядковується загальним вимогам про 

дійсність договорів, правилам про оферту та акцепт; про момент, коли згода 

досягнута з усіх істотних умов та інше. 

Тому договір про задоволення вимог іпотекодержателя 

вважатиметься укладеним з моменту підписання сторонами окремого 

документа, що містить усі істотні умови договору (між присутніми 

особами) або з моменту отримання акцепту оферентом, який виражає повну 

та беззастережну згоду з усіма істотними умовами договору, що містяться 

в оферті (між відсутніми особами). Питання зміни та розірвання договору 

про позасудовий порядок звернення стягнення також 

підпорядковуватимуться загальним вимогам чинного цивільного 

законодавства України про зміну та розірвання договору. Тому укладений 

договір може бути розірваним не лише за згодою сторін, а також за 
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рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках, передбачених законом 

або цією договірною домовленістю. 

Пропозиція про укладення договору про позасудовий порядок 

стягнення по іпотеці, зазвичай, виходить від заставодержателя як сторони, 

що має майновий інтерес у реалізації закладеного нерухомого  майна,  

минаючи судову процедуру. В оферті заставодержатель має право 

запропонувати спосіб та умови реалізації закладеної нерухомості, а також 

встановити термін для відповіді. Іпотекодавець вправі прийняти 

пропозицію іпотекодержателя шляхом безумовного акценту. У цьому 

випадку нотаріальна згода іпотекодавця набуває значення акцепту, а отже, 

має  задовольняти, ряду умов: 1) бути адресовано конкретній особі - 

іпотекодержателю; 2) втілювати намір іпотекодавця на укладення договору; 

3) за змістом мати певний характер, тобто демонструвати згоду не взагалі 

на позасудовий порядок, а на конкретний порядок, що пропонується 

контрагентом, тому зі змісту згоди має випливати, щодо яких умов 

позасудової реалізації іпотеки така згода висловлена; 4) бути повною, тобто 

висловлювати схвалення всьому, що зазначено в оферті, і без застережним, 

тобто не містити жодних додаткових умов; 5) бути здійснено у 

встановлений в оферті термін.  Крім того, привертає увагу застосований при 

проектуванні частини третьої статті 36 Закону України «Про іпотеку» 

нормативний підхід, який фактично не виключає можливості визначення у 

договорі про задоволення вимог іпотекодержателя спричинення ним обох з 

вказаних юридичних наслідків (оскільки у відповідному положенні не 

застосовано терміни типу «або» чи «може передбачати настання одного з 

вказаних юридичних наслідків»). При цьому слід зважати на те, що у 

випадку переходу права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до 

іпотекодержателя і його реєстрації за останнім, він стає власником 

відповідного майна,  у зв’язку з чим подальший продаж такого майна є 

розпорядження ним власником, а не задоволенням вимог іпотекодержателя 

за рахунок предмета іпотеки. 
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Вбачається, що іпотекодавець та іпотекодержатель можуть укласти 

договір про задоволення вимог останнього, який одночасно передбачає 

передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок 

виконання основного зобов’язання та можливість іпотекодержателя від 

свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору 

купівлі-продажу у випадку використання відкладальної умови з настанням 

якої активується відповідна частина договору. Проблема полягає у тому, що 

специфіка відповідного договору визначається не лише його юридичними 

наслідками, проте і обставинами, у яких він укладається. Зокрема, частина 

перша статті 36 Закону України «Про іпотеку» встановлює можливість 

укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя як одночасно 

з іпотечним договором, так і у будь-який час до набрання законної сили 

рішенням сулу про звернення стягнення на предмет іпотеки  [97, cт. 36]. 

Вітчизняний Законодавець підкреслює, що договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя може укладатися: 1) одночасно з іпотечним договором (і 

це цілком виправдано, бо робить зрозумілим для сторін весь порядок 

задоволення вимог кредитора у разі порушення  боржником основного 

зобов’язання) або 2) в будь-який час до набрання законної сили рішенням 

суду про звернення стягнення на предмет іпотеки (у такому випадку 

укладення такого договору є вже проблематичним, оскільки боржник 

порушив забезпечене іпотекою зобов’язання і, як правило, інтересу до 

добровільного задоволення вимог іпотекодержателя в нього немає) [105, с. 

305–306]. Договір про передачу права власності на предмет іпотеки 

іпотекодержателю є непойменованим договором, який не має своєї окремої 

назви як, скажімо, договір купівлі-продажу. Він навіть Законом України 

«Про іпотеку» не називається «договором про передачу права власності», а 

в статті 37 вказаного Закону застосовується такий вираз, як «договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя, який передбачає передачу 

іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки». Це не стільки  

назва, скільки сама  сутність цього договору. І ця сутність відрізняє його від 
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інших договорів з передачі майна у власність (купівлі-продажу (в т. ч. міни, 

поставки, контрактації та ін.), дарування, довічного утримання, позики 

тощо. Цей договір посідає місце серед вказаної групи договорів, але не є 

тотожнім з якимось із них [117, с. 14]. 

Водночас, таке відтермінування, у випадку, коли договір забезпечує 

перехід права власності на предмет іпотеки, визначає юридичний механізм 

переходу-набуття права власності. Адже, крім того, що сам договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя «активується» з настанням 

відкладальної обставини, стверджувати про автоматичне набуття 

іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки у такому випадку 

досить складно. Адже його право власності на відповідний об’єкт може 

бути зареєстроване лише за його власною заявою, а фактично унаслідок 

вчинення ним реєстраційного правочину. У протилежному випадку з 

окресленого повинно слідувати, що з настанням відповідної відкладальної 

обставини, зокрема з порушенням основного зобов’язання боржником, 

право власності на предмет іпотеки переходить до іпотекодержателя 

незалежно від його волі, навіть якщо на момент такого порушення він не 

зацікавлений у набутті такого права. 

Положення Закону України «Про іпотеку» дозволяють стверджувати, 

що сторони договору про задоволення вимог іпотекодержателя, незалежно 

від того чи укладається він одночасно з іпотечним договором або ж у 

процесі розвитку правовідносин, може пов’язувати з настанням 

відкладальної обставини одночасно перехід до іпотекодержателя права 

власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання 

та виникнення право іпотекодержателя від свого імені продати предмет 

іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу. При цьому у 

тексті договору варто формулювати відповідні наслідки у такій 

послідовності « … продати … або набути у власність в рахунок виконання 

основного зобов’язання».  У такому разі реалізовується альтернативна 

юридична схема. Іпотекодержатель може спробувати продати предмет 
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іпотеки, а якщо це йому не вдасться – може набути право власності на нього 

власним волевиявленням. При цьому пов’язаність переходу права власності 

на предмет іпотеки до іпотекодержателя з актом його волевиявлення не 

змінює природу договору про задоволення вимог іпотекодержателя і 

зберігає за ним цільову спрямованість у вигляді забезпечення передачі речі 

у власність. В якості волевиявлення необхідно розглядати реєстраційний 

правочин – звернення до суб’єкта реєстрації речових прав за реєстрацією 

свого права власності на відповідне майно.  Аналогічний підхід 

виправдовує себе і у випадку коли договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя укладається у ході розвитку подій, тобто після укладення 

іпотечного договору. При цьому він виключає необхідність укладення двох 

договорів про задоволення вимог іпотекодержателя. Якщо 

іпотекодержатель не зацікавлений у предметі іпотеки, його базові 

можливості визначатимуться договором про задоволення вимог 

іпотекодержателя умовами якого буде передбачено право продати 

відповідне майно третій особі. Якщо ж покупець на нього не з’явиться, він 

зможе набути право власності на предмет іпотеки за допомогою ще одного 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя. Проте, необхідно 

враховувати, що, як правило, відповідні відносини характеризуються 

підвищеною «юридичною» емоційністю. Іпотекодавець не завжди сприяє 

іпотекодержателю у задоволенні його вимог. Як наслідок, другий договір 

може не укладатись рівно як і зміни до першого можуть бути не внесені, у 

зв’язку з чим іпотекодержатель, який обрав право продажу предмета 

іпотеки в якості єдиного способу задоволення своїх вимог буде змушений 

звертатись до судових способів звернення стягнення. 

Якщо ж договір про задоволення вимог іпотекодержателя 

укладається на стадії розвитку правовідношення, а іпотекодержатель 

зацікавлений у набутті права власності на предмет іпотеки, його укладення 

може одразу ж спричиняти перехід права власності на предмет іпотеки від 

іпотекодавця до іпотекодержателя без будь-яких відкладальних обставин. 



 95 

 

Застосування такого порядку укладення вказаного договору виправдовує 

себе у ситуаціях, коли обидві сторони зацікавлені у припиненні основного 

зобов’язання, зокрема у зв’язку з неможливістю або небажанням боржника 

виконувати його в основний спосіб, наприклад, шляхом сплати коштів. 

  

 

2.2. Предмет та інші умови договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя 

 

  

Визначення умов будь-якого цивільно-правового договору має не 

лише важливе теоретичне, проте також і навіть у першу чергу прикладне 

значення. Адже саме умови договору виступають тими елементами 

договірної конструкції, які дозволяють конкретизувати й індивідуалізувати 

юридичні моделі правовідношення, що отримали закріплення у положеннях 

чинного цивільного законодавства України й адаптувати їх до 

індивідуальних потреб учасників конкретних цивільних правовідносин з 

урахуванням конкретних фактичних і юридичних обставин. Більше того, 

більша чіткість в урегульованості відповідних суспільних зв’язків за 

допомогою інструментів індивідуального правового регулювання здатна 

значно мінімізувати або повністю виключити ризики виникнення 

непорозумінь та різночитань у ході розвитку договірного цивільного 

правовідношення, що у цілому справляє позитивний вплив на стабільність 

цивільного обороту  [1, с. 305]. Визначення  на рівні положень чинного 

цивільного законодавства України базового набору умов цивільно-

правового договору, зокрема істотних, встановлює певний «юридичний 

мінімум», який дозволяє ідентифікувати наміри сторін й чітко визначити 

характер досягнутої домовленості та її юридичні наслідки. При цьому, за 

загальним правилом, «договір вважається укладеним, якщо сторони в 

належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (частина 

перша статті 638 ЦК України)» [141, ст. 638]. Водночас, крім зазначених  

обставин,  питання умов договору про задоволення вимог іпотекодержателя 
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набуває ще більшої актуальності у силу інших чинників. У першу чергу це 

сфера суспільних відносин,  у якій відбувається використання відповідної 

договірної конструкції. Іпотечні правовідносини завжди супроводжуються 

економічними ризиками і високою ймовірністю виникнення юридичних 

конфліктів між їх учасниками. У зв’язку з цим законодавець з одного боку 

повинен забезпечити  мінімізацію відповідних ризиків і ймовірність 

виникнення юридичних конфліктів, чого можна досягти, зокрема шляхом 

встановлення певного комплексу умов договору, які повинні узгоджуватись 

сторонами при його укладенні. Проте, з іншого боку, сторони відповідного 

договору, будучи безпосередньо зацікавленими у стабільності договірних 

правовідносин, у які вони вступають, можуть особисто  ініціювати 

поглиблення пропонованих законодавцем умов й вдосконалити відповідну 

договірну конструкції в індивідуальному порядку.  

Актуальність питання умов договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя детермінується його малодослідженістю на рівні 

спеціальних наукових цивільно-правових розробок, а також відносно 

«дефіцитним» упорядкуванням відповідних суспільних зв’язків 

положеннями чинного цивільного законодавства України. У зв’язку з цим 

окреслені обставини у сукупності визначають потребу більш глибокого 

теоретичного осмислення умов договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя [1, с. 305; 26, с. 64].  Питання умов цивільно-правового 

договору йде своїм корінням у проблематику умов правочину, що цілком 

логічно, адже договір виступає лише одним з різновидів правочинів, що 

обумовлює тісний взаємозв’язок між цими юридичними категоріями. 

Еволюція цивілістичних уявлень про правочини призвела до поглиблення 

розуміння умов правочину, у зв’язку з чим відносно них можна 

стверджувати про умови чинності правочину та умови правочину у 

розумінні його змісту. При цьому незважаючи на те, що у цивілістиці 

договір розглядається у кількох  основних аспектах, зокрема як юридичний 

факт, як правочин, як документ і як правовідношення, питання його умов 
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переважно розглядається у контексті змісту договору, тобто конкретних 

положень, пунктів, що фіксуються у ході домовленості. У такому розумінні 

умови правочину при їх осмисленні у контексті такого різновиду правочину 

як цивільно-правовий договір, знаходять відображення у домовленості 

сторін, зокрема, у тексті договору, його пунктах, якщо домовленість 

фіксується письмово. 

Наведене знаходить підтвердження у праці Г. Ф. Дормідонтова 

«Системи римського права» 1915 року, який розмежовував три основні 

«частини правочину», зокрема: а) essentialia vel substantialia – загальні 

умови чинності юридичної дії (дієздатність, волевиявлення та ін.), а також 

спеціальні істотні частини,   без яких правочин не може існувати як такий. 

При цьому до таких спеціальних істотних частини, зокрема заповіту, 

вчений відносить призначення спадкоємця, а стосовно купівлі-продажу – 

ціни, яка відмежовує купівлю-продажу від дарування та міни; б) naturalia 

negotii – звичайні юридичні наслідки правочину, що маються на увазі, якщо 

не загадані; в) accidentalia – випадкові, неістотні частини, що включаються 

у правочин за волею сторін [37, с. 214]. У сучасній цивілістичній літературі, 

як відомо, окреслений підхід знайшов відображення на рівні диференціації 

істотних, звичайних та випадкових умов договору відповідно [120, с. 35; 15, 

с. 104; 35, с. 59; 49, с. 278]. Що стосується істотних умов, то їх виокремлення 

серед усього комплексу обставин, які потребують узгодження сторін і які 

займають важливе і навіть визначальне місце серед таких обставин, 

визначається декількома чинниками. 

 1. Необхідність диференціації різних договорів конструкцій. 

Розмежування типів (видів) та підтипів цивільно-правових договорів 

здійснюється, зокрема за критерієм цільової спрямованості. Істотні умови 

договору, будучи погодженими сторонами, у такому разі з одного боку 

можуть визначати правову природу договору [30, с. 118], а з іншого 

дозволяють відмежувати, наприклад, договір про передачу майна у 



 98 

 

власність від договору про передачу майна у користування або договору 

про надання послуг перевезення речі тощо. 

2. Юридична визначеність. Істотні умови фактично складають 

фундамент породжуваних договором цивільно-правових відносин й 

забезпечують певний «мінімальний стандарт» змісту домовленості,  чим 

мінімізують виникнення юридичних конфліктів їх учасників або ж 

створюють підґрунтя для їх ефективного й оперативного вирішення. 

Законодавчий підхід у цьому сенсі сягнув такого розвитку, що положення 

нормативно-правових актів здатні «заповнити» непогоджені сторонами 

обставини й забезпечити належний рівень розвитку юридичних зв’язків. 

3. Стабільність цивільного обороту. Мінімізація ризиків виникнення 

юридичних спорів, а також наявність юридичних механізмів їх вирішення, 

що обумовлюється досягненням сторонами згоди щодо істотних умов, 

позитивно впливає на стабільність цивільного обороту. Погодження 

істотних умов дозволяє виключити дефекти волевиявлення при укладенні 

договору, а у випадку їх допущення – досить ефективно їх усунути або 

встановити юридичні наслідки для цивільного обороту, мінімізувавши їх 

подальший негативний вплив. 

Сучасні цивілістичні розробки питання істотних умов договору 

пішли ще далі і забезпечити теоретичне обґрунтування поділу вже істотних 

умов цивільно-правового договору на загальні, тобто ті, що характерні 

абсолютно для всіх договорів і до яких відноситься предмет договору, 

спеціальні, тобто такі, що характеризують певний вид договорів, а також 

специфічні, до яких відносяться істотні умови певного договору  [48, с. 279]. 

Такий підхід здатен виступити методологічною платформою для більш 

глибокого визначення істотних умов договору про забезпечення вимог 

іпотекодержателя. 

В якості загальної істотної умови будь-якого цивільно-правового 

договору, як зазначено вище, виступає умова про його предмет [122, с. 150], 

що знаходить безпосереднє відображення у положенні абзацу другого 
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частини першої статті 638 ЦК України, якою встановлюється, що істотними 

умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені 

законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі 

ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто 

згоди [141, ст. 638].  Поряд із цим питання предмету договору наразі 

залишається недостатньо розробленим на теоретичному рівні. Причиною 

цьому виступає відсутність чіткого і однозначного нормативного підходу. 

Такий стан речей ускладнює вирішення питання предмету і договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя. Зокрема, Закон України «Про 

іпотеку» не конкретизує предмет досліджуваного договору. Водночас 

положення ЦК України вирішують це питання істотних умов у цілому 

неоднозначно. Наприклад, в якості предмету договору застави можуть 

виступати, зокрема майнові права інтелектуальної власності (частина третя 

статті 424 ЦК України), предметом договору купівлі-продажу можуть бути, 

зокрема товар, майнові права або права вимоги (стаття 656 України), 

предметом договору найму (оренди) – річ або майнові права (стаття 760 ЦК 

України), предметом договору концепції – право використання об’єктів 

права інтелектуальної власності (стаття 1116 ЦК України) [141, ст. ст. 424, 

656, 760, 1116]. Також у сучасній юридичній літературі відзначається, що 

предметом договору можуть виступати дії сторін, матеріальне благо (у тому 

числі річ або право [48, с. 137]) або одразу і дії і матеріальне благо [45, с. 

283]. При цьому можна  зустріти і висновки про те, що у радянській 

літературі під предметом договору розумілись права і обов’язки його сторін 

[41, с. 22]. Водночас варто звернути увагу на те, що правники, які не 

переслідують за мету дати  відповіді на питання предмету договору, в якості 

прикладу наводять, як правило, договір купівлі-продажу, де предмет 

продажу власне і виступає предметом договору. При цьому одна справа, 

коли саме дослідження стосується договору купівлі-продажу певного 

майна, наприклад, житлової нерухомості [56, с. 189], а інша, коли 

дослідження стосується істотних умов договору у цілому. Водночас 
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стосовно піднятого питання варто погодитись з О. А. Сурженко, що 

предметом договору виступає те, з приводу чого сторони домовляються – 

передати майно у власність чи у користування, виконати роботи тощо [120, 

с. 35], або, як вказує О. Д. Чуєва,  умова про предмет договору покликана 

дати відповідь на запитання «що і скільки?» [144, с. 44]. При цьому під 

«скільки» у даному випадку розуміється кількісні характеристики  

відповідного блага. Якщо ж таке благо не підлягає вирахуванню в 

одиницях, що стосується, наприклад, послуг, конкретизація підлягає якість 

відповідного блага. А у цілому, як вказується у сучасних дослідженнях, 

законодавець відійшов від традиційного розуміння предмету договору і 

надав йому комплексного характеру, що означає необхідність конкретизації 

відповідного блага, зокрема найменування, кількості, якості тощо, якщо 

йдеться, наприклад,  про товар [77, с. 37]. Проте, одночасним є те, що 

предметом договору, що забезпечує передачу майна у власність, виступає 

власне майно, що підлягає передачі. У такому сенсі у контексті предмету 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя, могла мати місце, якщо 

б не окремі положення Закону України «Про іпотеку». Якщо виходити з 

того, що предметом договору може виступати річ, як предмет матеріального 

світу, тоді в якості предмету договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя виступає власне предмет іпотеки. Зокрема, частиною 

четвертою статті 33 вказаного Закону зазначений договір визначається як 

одна з можливих підстав звернення стягнення на предмет іпотеки. Також 

частиною другою статті 36 Закону, зокрема встановлюється, що договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя визначає можливий спосіб звернення 

стягнення на предмет іпотеки [97, ст. 36]. 

Таким чином, досліджуваний договір завжди у тій чи іншій мірі 

стосується предмету іпотеки. Крім того, з вказаних нормативних положень 

слідує і те, що крім предмета іпотеки інше майно не може бути предметом 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя. До речі, ця обставина 

дозволяє у конкретних практичних умовах диференціювати досліджуваний 
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договір та, наприклад, договір про передачу відступного. Предметом 

першого завжди виступає предмет іпотеки,  у той час як предметом другого 

– майно, що не обов’язково перебуває у заставі, тобто фактично будь-яке 

майно. Крім того,  предметом іпотеки може бути виключно нерухоме 

майно, а предметом договору про передачу відступного – будь яке майно. 

Повертаючись до осмислення відповідної «особливості»,  слід зазначити, 

що вказані нормативні положення Закону України «Про іпотеку» 

однозначно вирішують питання предмету договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя. У такому разі, при формальному підході, навіть якщо б 

сторони договору про задоволення вимог іпотекодержателя вказали у його 

тексті лише назву і, наприклад, не вказали б положення про предмет 

договору, то у такому випадку і так було б зрозуміло стосовно якого майна 

йде мова. Тому, така ситуація могла б стати передумовою для висновку, що 

стосовно договору про задоволення вимог іпотекодержателя, навіть 

непогодження сторонами положень щодо його предмету «не гарантувало б 

неукладення такого договору», адже предмет такого договору слідує із 

контексту домовленості сторін. 

Проблема могла б виникнути лише у випадку, коли між тими самими 

сторонами укладено декілька іпотечних договорів. У такому разі укладення 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя без погодження його 

предмету унеможливлювало б визначення останнього з-поміж можливих 

предметів іпотеки. Якщо ж між іпотекодавцем та іпотекодержателем було б 

укладено лише один іпотечний договір, питання предмету договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя, мало б вирішуватись однозначно. 

 Окреслене б давало привід для переосмислення положення абзацу 

другого частини першої статті 638 ЦК України стосовно віднесення 

предмету договору до істотних умов, зокрема договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя.   Однак, складність і практично неможливість 

застосування вказаного підходу визначається частиною третьою статті 36 

Закону України «Про іпотеку», якою, зокрема визначається, що договір про 
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задоволення вимог іпотекодержателя може передбачати: передачу 

іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання 

основного зобов’язання; право іпотекодержателя від свого імені продати 

предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу [97, 

ст. 36]. З  цього слідує, що окреслене дозволяє диференціювати  

досліджуваний договір на два види. Перший забезпечує перехід права 

власності, а другий наділяє іпотекодержателя правом продати предмет 

іпотеки. Це, своєю чергою, означає що у силу своєї цільової спрямованості 

кожен з цих договорів характеризується власними істотними умовами. У 

зв’язку з цим у випадку, якщо сторони укладатимуть договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя, проте не встановлюватимуть чи 

забезпечує він перехід права власності або ж надає іпотекодержателю 

можливість продати предмет іпотеки, встановити цільову спрямованість 

відповідної договірної конструкції буде неможливо. 

Відповідно до складеного у цивілістичній доктрині підходу у 

контексті договору про задоволення вимог іпотекодержателя, яким 

передбачається передача іпотекодержателю права власності на предмет 

іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання, варто погодитись з   

Г. Г. Харченком, що у разі коли зміст речового права на об’єкт дозволяє 

вчинити правочин щодо самого об’єкта, а не речового права на об’єкт, то 

предметом такого правочину має виступати саме об’єкт такого речового 

права [131]. Ураховуючи окреслене і розглянувши співвідношення між 

умовами правочину та умовами договору як різновиду правочину, 

доходимо висновку, що предметом договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, яким передбачається передача іпотекодержателю права 

власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання, 

виступає власне предмет іпотеки, а у контексті правила слідування, що 

характерне для права власності – предмет іпотеки і право власності на 

нього. 
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      Таким чином, це положення має бланкетний характер і відсилає нас до 

статті 5 Закону України «Про іпотеку», якою визначається, що предметом 

іпотеки може бути нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва або 

майнові права на об’єкт незавершеного будівництва чи нерухоме майно [97, 

ст. 5]. Ці ж об’єкти виступають предметом досліджуваного договору, що 

передбачає перехід права власності. У цілому окреслене відповідає 

загальній тенденції,  при якій предметом договорів, що забезпечують 

передачу речі у власність, виступає власне відповідна річ. Однак, слід 

відмітити і те, що у такому випадку ми не можемо оминути конструкції 

«право власності на право» у разі, якщо предметом іпотеки виступають 

майнові права на об’єкт незавершеного будівництва чи нерухоме майно. У 

контексті формулювання абзацу другого частини третьої статті 36 Закону 

України «Про іпотеку» це означатиме, що у результаті укладення 

досліджуваного договору до іпотекодержателя перейде право власності на 

майнові права на відповідні об’єкти, що фактично означатиме перехід до 

іпотекодержателя вказаних майнових прав, що є «об’єктом прав власності». 

Водночас в якості предмету договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, яким встановлюється право іпотекодержателя від свого 

імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-

продажу, виступатиме вже не предмет іпотеки, а лише право 

розпорядження ним. Це обумовлюється характером правових можливостей, 

що виникають у іпотекодержателя, та їх обсягом. Як відомо, лише право 

власності здатне забезпечити найбільш повний обсяг правових 

можливостей відносно певного майна. У зв’язку з цим в окресленому вище 

випадку майно і право власності на нього практично ототожнюються. 

Одержуючи відповідне майно, іпотекодержатель одержує і всю повноту 

прав стосовно нього. У випадку ж з виникненням у набувача права продати 

предмет іпотеки, у нього виникає лише правова можливість розпорядження 

майном, і то обмежена. Спосіб розпорядження є чітко визначеним – продаж. 
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У такому разі власником відповідного майна виступає іпотекодавець. При 

цьому його володіння та користування майном хоча і може бути тимчасово 

обмежене, проте, як правило, це не здійснюється. Водночас право 

іпотекодавця розпоряджатись відповідним майно «заблоковане» і може 

бути здійснене за згодою іпотекодержателя. У результаті ж виникнення у 

іпотекодержателя права продажу предмету іпотеки він не набуває всієї 

повноти правових можливостей відносного відповідного майна у зв’язку з 

чим не можна стверджувати, що предметом договору виступає предмет 

іпотеки. Ним є право продажу предмету іпотеки. У тексті відповідного 

договору в частині предмета рекомендується прямо визначати право 

продажу, а також об’єкт стосовно якого таке право виникає у 

іпотекодержателя. По-перше, це допоможе уникнути суперечностей у 

випадку, коли між тими самими іпотекодавцем та іпотекодержателем 

укладено  декілька договорів іпотеки, а, по-друге, така конкретизація є 

просто необхідною, якщо в іпотеці за одним договором перебуває декілька 

об’єктів. При цьому частина шоста статті 33 Закону України «Про іпотеку» 

визначає можливість звернення стягнення на один з декількох об’єктів, 

якщо це відповідає обсягу, необхідному для задоволення вимог 

іпотекодержателя [97, ст. 33]. Хоча в деяких випадках  за договором про 

задоволення вимог іпотекодержателя, яким встановлюється право 

іпотекодержателя від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі 

на підставі договору купівлі-продажу, може виникати  цікава ситуація. 

Предметом такого договору виступає право продажу, проте вже при 

продажі предмету іпотеки предметом купівлі-продажу буде відповідне 

майно з усією повнотою прав на  нього, зокрема права власності. Це ж 

підтверджує попередній висновок про те, що іпотекодержатель передає 

право власності,  не будучи власником відповідної речі. Водночас проблеми 

постають з подальшим визначенням спеціальних (видових) та специфічних 

істотних умов договору про задоволення вимог іпотекодержателя. У цьому 

сенсі слід відмітити явну недосконалість чинних положень Закону України 
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«Про іпотеку», які присвячені піднятому питанню [26, с. 64]. Зокрема, 

частиною четвертою статті 36 вказаного Закону  встановлюється умови, які 

зазначаються у договорі про задоволення вимог іпотекодержателя, а саме: 

умови, у разі настання яких іпотекодержатель може використати своє право 

на позасудове стягнення; порядок визначення вартості, за якою 

іпотекодержатель набуває право власності на предмет іпотеки; прийнятні та 

належні способи обміну повідомленнями між сторонами договору [97, ст. 

36]. 

 Водночас, у відповідному положенні не вказується про те, що вказані 

умови є істотними на відміну, наприклад від статті 15 Закону України «Про 

оренду землі» [99, ст. 15], статті 6 Закону України «Про фінансовий лізинг» 

[101, ст. 6], статті 26 Закону України «Про концесію» [98, ст. 26] та ін. Всі 

ці положення чітко визначають істотні умови відповідних договорів і 

фіксують як умови, що характерні для певного типу договору, наприклад 

умови про строк його дії та плату (орендну плату чи лізингові платежі), так 

і умови, що характерні для конкретного договору, наприклад умови про 

надання державної підтримки (у разі її надання), порядок списання майна, 

порядок здійснення концесієдавцем контролю за виконанням договору та 

інші умови концесійного договору. При цьому частина четверта статті 36 

Закону України «Про іпотеку» визначає необхідність диференціації 

істотних умов договору про задоволення вимог іпотекодержателя не лише 

у сутнісному аспекті, тобто виходячи з правової природи договору і його 

цільової спрямованості, проте також і у темпоральному вимірі, тобто в 

залежності від часу укладення договору і обставин в яких він укладається 

[97, ст. 36]. 

У зв’язку з відсутністю чіткої нормативної визначеності стосовно 

питання істотності умов договору про задоволення вимог іпотекодержателя 

доречною стає висловлювана у цивілістичній літературі позиція з приводу 

того, що встановлення всіх істотних умов цивільно-правового договору 

пов’язується з оціночним фактором, зокрема обставиною, наявність або 
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відсутність якої залежить від оцінки її результату. У зв’язку з цим оціночне 

поняття «умови, що є необхідними для договорів певного виду» має 

критерій необхідності [7, с. 26]. Ураховуючи вказане, існує необхідність 

повернення до обраного нами методологічного підходу, який передбачає 

розгляду умов договору про задоволення вимог іпотекодержателя у 

контексті їх поділу, зокрема на спеціальні та специфічні. Загальна для всіх 

цивільно-правових договорів істотна умова про предмет розглянута вище. 

При цьому умови, визначені частиною четвертою статті 36 Закону України 

«Про іпотеку» також необхідно розглядати в обраному ракурсі.  Що 

стосується спеціальних істотних умов договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, які характерні для нього в силу приналежності до 

певного виду договорів, то слід відмітити, що у даному випадку йдеться 

саме про вид договору, зокрема у контексті його дихотомічної 

характеристики. Адже, наприклад, у межах типу договорів, що 

забезпечують передачу майна у власність, відповідні домовленості можуть 

пов’язуватись зі взаємним майновим наданням обох сторін, наприклад, 

договір купівлі-продажу, або ж характеризуватись лише наданням з боку 

однієї сторони, наприклад, договір дарування. Перший є оплатним і для 

нього ціна виступає істотною умовою [64, с. 71; 56, с. 189], а другий – ні, і 

умова про ціну майна за загальним правилом, взагалі не підлягає 

відображенню у його тексті. У зв’язку з цим інші істотні умови,  крім 

предмету договору,  можуть бути властиві одному різновиду договору про 

передачу майна у власність і не бути властивими іншому. 

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, яким 

іпотекодержатель набуває право власності на предмет іпотеки в рахунок 

виконання боржником основного зобов’язання,  може бути як оплатним, так 

і безоплатним. Цей аспект його характеристики  напряму залежить від 

співвідношення розміру забезпечених іпотекою майнових вимог 

іпотекодержателя та вартістю предмета іпотеки [1, с. 305]. Частина п’ята 

статті 37 Закону України «Про іпотеку» покладає на іпотекодержателя 
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обов’язок відшкодувати іпотекодавцю суму у розмірі перевищення 90 

відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою 

вимог іпотекодержателя у разі, якщо іпотекодержатель набуває право 

власності на предмет іпотеки в рахунок виконання боржником зобов’язання 

за основним зобов’язанням [97, ст. 37]. У зв’язку з цим за таких умов розмір 

суми відшкодування вираховується за формулою: 

  

z = (x – 10%) – y 

  

де: z – сума відшкодування; x – вартість предмета іпотеки; y – розмір вимог 

іпотекодержателя, забезпечені іпотекою. 

  

У цілому ж ціну (вартість) майна, що становить предмет іпотеки при 

передачі права власності на нього іпотекодавцем іпотекодержателю в 

рахунок виконання основного зобов’язання, варто було б відносити до 

істотних умов договору про задоволення вимог іпотекодержателя, зокрема 

з мотивів забезпечення стабільності цивільного обороту й мінімізації 

ризиків виникнення спорів між сторонами договору. Адже, цей аспект 

відповідних договірних відносин безпосередньо впливає на порядок 

розрахунків, що здійснюються сторонами такого договору. При цьому це 

питання актуалізується тією обставиною, що, як правило, у іпотечних 

правовідносинах розмір забезпечених вимог іпотекодержателя, тобто сума 

боргу, у цілому «схильний» зростати за рахунок штрафних санкцій, що 

покладаються на боржника за невиконання основного зобов’язання, 

забезпеченого іпотекою. Водночас з іншої сторони, у силу законів 

економіки,  вартість майна, що становить предмет іпотеки, також не 

залишається незмінною.  

Ураховуючи зазначені обставини, у випадку набуття 

іпотекодержателем  права власності на предмет іпотеки у рахунок 

виконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання,  
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іпотекодержатель хоча й непрямо, проте зацікавлений у тому, щоб занизити 

кінцеву вартість предмета іпотеки, у той час як іпотекодавець,  навпаки,  

зацікавлений у тому, щоб її зависити.  Однак при цьому слід ураховувати, 

що це може стати перешкодою для укладення договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя, зокрема якщо він укладається у ході розвитку 

основного зобов’язання, а не безпосередньо перед його виникненням. Адже 

відсутність згоди потенційних сторін договору стосовно однієї з його 

істотних умов унеможливлює досягнення результативної домовленості [1, 

с. 306]. 

Водночас, вирішуючи підняте питання, необхідно ураховувати, що у 

межах статті 37 Закону України «Про іпотеку», що безпосередньо 

присвячена регулюванню відносин з набуття іпотекодержателем права 

власності на предмет іпотеки, закріплена  частина п’ята цієї статті, 

відповідно до якої іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за 

вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки 

предмета іпотеки суб’єктом оціночної діяльності [97, ст. 37]. Це положення 

виступає передумовою для того, щоб вважати вартість предмету іпотеки в 

якості не істотною, а звичайної умови договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя стосовно. При цьому звичайні умови цивільно-правового 

договору є обов’язковими і мають імперативний характер, адже вже 

наперед визначені законом для конкретного виду цивільно-правового 

договору, а тому є чинними незалежно від волі сторін. Такі умови договору 

не потребують узгодження його сторонами і не підлягають обов’язковому 

закріпленню у положеннях договору [122, с. 153; 123, с. 143–144]. При 

цьому, за бажанням сторін, такі умови можуть бути відображені у змісті 

договору, що, однак, є необов’язковим.  Водночас відображення  у договорі 

істотних умов є обов’язковим [49, с. 278]. Укладаючи договір, сторони 

таким чином погоджуються з тим, що на відповідні договірні відносини за 

їх участю будуть поширені нормативні положення, що у цілому регулюють 

відносини певного виду або договірні відносини загалом [35, с. 59].  При 



 109 

 

цьому, як зазначає Н. В. Федорченко, у разі, якщо у договорі відсутня умова 

про ціну, вона підлягає встановленню за правилами, визначеними статтею 

632 ЦК України [126, с. 200]. З цього слідує, що незважаючи на те, що в 

сучасній цивілістичній літературі ціна, як правило, розглядається в якості 

істотної умови оплатних договорів [48, с. 138], викладені вище обставини 

створюють умови для висновку, що у разі, якщо договором про задоволення 

вимог іпотекодержателя, умовами якого передбачається набуття 

іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок 

виконання боржником основного зобов’язання, не зафіксовано умову про 

ціну (вартість предмету іпотеки), то у такому випадку, ціна предмету 

іпотеки згідно зі статтею 632 ЦК України, а також спеціальним положенням 

частини п’ятої статті 37 Закону України «Про іпотеку»  визначається на 

підставі оцінки, яка здійснюється суб’єктом оціночної діяльності [1, с. 306]. 

Із аналізу  зазначеного спеціального положення вказаного Закону 

слідує, що у разі, якщо сторони відображатимуть у тексті договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя вартість предмету, то вона повинна 

узгоджуватись з оцінкою предмету іпотеки, здійсненої суб’єктом оціночної 

діяльності. Водночас актуальність піднятої проблеми актуалізується 

принаймні двома обставинами. В якості першої виступає характер умов за 

яких розпочинається процедура звернення стягнення на предмет іпотеки у 

позасудовому порядку, тобто обставин, за яких здійснюється звернення 

стягнення на предмет іпотеки. Як правило, йдеться про відносно високий 

рівень емоційної напруги між сторонами, що обумовлюється існуванням 

спору між учасниками відповідних правовідносин стосовно розміру 

заборгованості і вартості предмета іпотеки. В якості другої обставини 

виступає імперативний характер аналізованого положення чинного 

цивільного законодавства України. Слід ураховувати, що учасники 

відповідних відносин можуть у цілому миролюбно вирішувати окреслене 

питання, однак у зв’язку з імперативним характером відповідної норми, 

вони не мають можливості змінити ціну договору, зокрема, наприклад, 
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зарахувати в якості такої ціни вартість предмету іпотеки, що зафіксована у 

положеннях іпотечного договору, або взагалі змінити її за домовленістю 

між собою [1, с. 306–307]. 

Рівень піднятої проблеми яскраво демонструється судовою 

практикою,  прикладом якої може слугувати  судова справа № 910/10059/17, 

що розглядалась у тому числі Господарським судом міста Києва. Як 

випливає зі змісту рішення Суду, вартість спірного майна визначалась 

оцінювачами у проміжок часу між травнем 2016 року і квітнем 2017 року в 

межах від 123 886 000,00 грн. до 172 653 000,00 грн. [110]. Своєю чергою у 

постанові від 20 березня 2019 року у справі № 306/2053/16-ц Велика Палата 

Верховного Суду зазначила про те, що у матеріалах справи відсутня 

інформація щодо вартості майна, згідно з якою відбулося зарахування 

вимог, хоча при цьому ціна є істотною обставиною у зв’язку з чим повинна 

погоджуватись з власником майна [91]. При цьому слід звернути увагу, що 

Суд вживає словосполучення «істотна обставина», а не «істотна умова». 

У  цілому ж вирішення піднятої проблеми на концептуальному рівні 

пов’язується з двома аспектами. В якості першого виступає те, що у 

випадку, коли договір про задоволення вимог іпотекодержателя, за умовами 

якого іпотекодержатель набуває право власності на  предмет іпотеки 

укладається у ході розвитку основного зобов’язання, цілком логічно 

виглядає фіксація ціни, тобто вартості відповідного майна, у змісті 

відповідного договору. По-перше, сам лише факт укладення такого 

договору іпотекодавцем свідчить про його сприяння у вирішення проблеми 

щодо задоволення вимог іпотекодержателя, а, по-друге, за таких умов 

іпотекодержатель набуває право власності оперативно, тобто фактично 

«тут і зараз». У зв’язку з цим чіткість у цьому питанні є вкрай важливою.  

Поряд із цим, у випадку, коли договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя укладається одночасно з іпотечним договором, 

визначити його ціну заздалегідь, тобто фактично «наперед» досить складно 

і водночас некоректно з економічної точки зору, адже вона може змінитись, 
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зокрема,  як зрости так і знизитись. Тому постановка істотності умови 

досліджуваного договору про ціну у пряму залежність від моменту 

укладення, є неправильною в силу того, що такий підхід є занадто складним 

для його застосування в умовах практики правореалізації у межах 

відповідних правовідносин. Ураховуючи це, вважаємо, що у такому 

випадку істотні умови договору про задоволення вимог іпотекодержателя 

необхідно усе ж таки визначати уніфіковано в межах загальної договірної 

конструкції. 

Другим  аспектом піднятої проблеми виступає необхідність висувати 

до досліджуваного договору відносно жорсткі умови в частині його змісту 

або ж все ж таки  створити умови для сторін договору щодо погодження 

лише основних найбільш важливих моментів, створюючи у такий спосіб, 

передумови для дійсності договору при додержанні мінімальних вимог [1 , 

с. 307]. 

Поряд із цим, як вказувалось  раніше, юридична урегульованість 

питання умов цивільно-правового договору, зокрема і умов ціни, на рівні 

вітчизняних законодавчих  положень сягає такого рівня, що відсутність 

окремих умов може частково в деякій мірі «компенсуватись» відповідними 

нормативними положеннями. Зокрема, як вказує Е. М. Багач у контексті 

ціни як істотної умови таких оплатних договорів, зокрема як купівля-

продаж, поставка, підряд, найм (оренда) та ін., у разі її невстановлення у 

відповідному договорі, законодавець встановлює порядок її визначення 

шляхом застосування оціночних понять [7, с. 27]. Очевидно, що у даному 

випадку йдеться, зокрема про частину четверту статті 632 ЦК України, яка 

передбачає застосування «звичайних цін» у випадку, якщо сторони 

договору не встановили ціну у договорі  [141, ст. 632]. При цьому, як вказує 

І. І. Зозуляк, погодження істотних умов договору відноситься до стадії його 

укладення [46, с. 228, 47], а Пленум Вищого господарського суду України у 

своїй постанові від 29 травня 2011 року № 11 «Про деякі питання визнання 

правочинів (господарських договорів) недійсними» прямо зазначив, що 
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визначення договору як неукладеного може мати місце на стадії укладення 

договору, а не за наслідками його виконання (абзац шостий пункту 2.6). 

Зважаючи на викладене вище, вважаємо, що питання ціни як умови 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя, за яким 

іпотекодержатель набуває право власності на предмет іпотеки, повинно 

отримувати таке вирішення.  Незалежно від моменту укладення такого 

договору, тобто того чи укладається він одночасно з іпотечним договором 

або ж досягнення відповідної домовленості відбувається у ході розвитку 

основного зобов’язання, забезпеченого іпотекою, умова про ціну договору 

(вартість предмету іпотеки) не виступає в якості істотної умови такого 

договору. Ця теза обґрунтовується тим, що відповідний вартісний показник 

у силу імперативних положень Закону України «Про іпотеку» визначається 

суб’єктом оціночної діяльності на момент набуття іпотекодержателем права 

власності на відповідне майно. У зв’язку з цим узгодження такої ціни 

іпотекодавцем не повинно виступати необхідною умовою її фіксації. Поряд 

із цим, здійснена суб’єктом оціночної діяльності, оцінка що складає основу 

для визначення ціни договору, може стати предметом оскарження зі 

сторони іпотекодавця, що безпосередньо визначатиме порядок розрахунків 

між сторонами. Однак це не впливатиме на юридичну чинність договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя. Тому при зверненні стягнення на 

предмет іпотеки на підставі договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя останній свідомо йде на відповідні ризики. Хоча при 

цьому, забезпечуючи права і законні інтереси іпотекодержателя, закон 

залишає для нього і альтернативний варіант поведінки – звернення 

стягнення на предмет іпотеки у судовому порядку, що може бути 

використане для мінімізації ризику виникнення юридичного спору з 

іпотекодавцем з приводу вартості предмету іпотеки у ході обговорення 

цього аспекту іпотчених відносин. Однак, ураховуючи те, що у такому разі 

йдеться все ж таки про договір, який виступає підставою звернення 

стягнення на предмет іпотеки, законодавцю слід закріпити на рівні 
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положень Закону України «Про іпотеку» право сторін договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя відхилитись від оцінки суб’єкта 

оціночної діяльності і встановити, що іпотекодержатель, за домовленістю 

між ним та іпотекодавцем, може набувати предмет іпотеки у власність за 

ціною, яка визначена іпотечним договором або ж за ціною, погодженою 

сторонами договору, зокрема у випадку, якщо реальна вартість 

відповідного майна є вищою за вартість предмету іпотеки, визначену 

суб’єктом оціночної діяльності. За таких умов договір про задоволення 

вимог іпотекодержателя набуватиме комплексного характеру і у значній 

мірі поєднуватиме у своєму змісті елементи прощення боргу, зокрема, у 

випадку, коли вартість майна, що виступає предметом іпотеки, є нижчою за 

вартість забезпечених іпотекою майнових вимог іпотекодержателя, проте 

внаслідок укладення договору основне зобов’язання все ж таки 

припиняється. Стосовно договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя,  яким іпотекодержатель набуває право продати від свого 

імені предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-

продажу, то питання умови такого договору про ціну вирішено 

законодавцем досить однозначно  [1, с. 307–308]. Відповідно до частини 

шостої статті 38 Закону України «Про іпотеку», ціна продажу предмета 

іпотеки встановлюється за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем 

або на підставі оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності, на рівні, не 

нижчому за звичайні ціни на цей вид майна [97, ст. 38]. При цьому частина 

шоста вказаної статті також визначає порядок розподілу ризиків, 

пов’язаних з недотриманням цього правила. Окреслені обставини 

визначають неможливість ціни виступати в якості істотної умови договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя, якщо такий договір спрямовані 

на спричинення окреслених юридичних наслідків [1, с. 308]. 

Водночас необхідно відмітити, що абзацом третім частини четвертої 

статті 36 Закону України «Про іпотеку» до умов, що підлягають зазначенню 

у договорі про задоволення вимог іпотекодержателя віднесено умови про 
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порядок визначення вартості, за якою іпотекодержатель набуває право 

власності на предмет іпотеки. Очевидно, що це положення стосується 

зазначеного договору за умови, що він передбачає перехід до 

іпотекодержателя права власності на предмет іпотеки. Водночас ця умова  

має специфічний характер, оскільки стосується конкретно різновиду 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя, яким виступає та 

варіація досліджуваного договору, за яким відбувається перехід права 

власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іпотекодержателя. Саме 

тому ця умова не може розглядатись в якості істотної умови договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя у цілому. Крім того, цю умову 

неможливо розглядати і в якості істотної умови договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя, яким іпотекодержатель набуває право власності 

на предмет іпотеки, що обумовлюється декількома обставинами. По-перше, 

необхідність її відображення у змісті такого договору існує лише у випадку 

укладення такого договору одночасно з іпотечним договором. Якщо ж цей 

різновид договору про задоволення вимог іпотекодержателя укладається у 

ході розвитку основного зобов’язання цінність становить визначення самої 

ціни (вартості предмету іпотеки), а не способу її визначення. По-друге, 

необхідність фіксації такої умови у положеннях відповідного договору 

повністю нівелюється положенням частини п’ятої статті 37 Закону України 

«Про іпотеку» [26, с. 65–66], якою власне і визначається спосіб (порядок) 

визначення вартості і відповідно до якої іпотекодержатель набуває право 

власності на предмет іпотеки за вартістю, визначеною оцінкою суб’єкта 

оціночної діяльності (частина п’ята статті 37) [97, ст. 37]. Що стосується 

інших специфічних умов договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, які визначені частиною четвертою статті 36 Закону 

України «Про іпотеку», то, зокрема умови, що стосуються обставин  у разі 

настання яких іпотекодержатель може використати своє право на 

позасудове стягнення (абзац другий частини четвертої статті 36 Закону 

України «Про іпотеку»), мають важливе значення для практики 
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правореалізації правозастосування. Обставина, що визначає можливість 

іпотекодержателя ініціювати процедуру звернення стягнення на предмет 

іпотеки, займає ключове значення для початку функціонування 

відповідного юридичного механізму, що у кінцевому рахунку передбачає 

припинення права власності на предмет іпотекодавця [26, с. 65]. Проте, на 

жаль, положення Закону України «Про іпотеку», зокрема стаття 33 Закону 

України встановлює досить абстрактну підставу для початку процедури 

звернення стягнення на предмет іпотеки іпотекодержателем у вигляді 

«невиконання або неналежного виконання боржником свого основного 

зобов’язання» [67, ст. 33]. Статті 12 вказаного Закону при цьому встановлює 

обставини, що визначають право іпотекодержателя вимагати дострокового 

виконання основного зобов’язання, тобто фактично наближати дедлайн 

виконання, що і визначає належність його здійснення у темпоральному 

аспекті. Положення статті 33 зазначеного Закону викликає значені 

заперечення в частині співрозмірності неналежного виконання основного 

зобов’язання і звернення стягнення на предмет іпотеки. Адже, фактично з 

цього положення слідує, що у разі, якщо боржник не виконує зобов’язання, 

наприклад, у розмірі 25 000 грн., а вимоги кредитора забезпечуються 

предметом іпотеки вартістю 840 000 грн., то звернення стягнення у такому 

разі виглядає сумнівно. Звичайно, у цьому знаходить прояв ефективність 

іпотеки як виду забезпечення виконання зобов’язання, однак, очевидно, що 

у цьому сенсі йдеться про супереефективність. Адже, зважаючи на те, що 

звернення стягнення на предмет іпотеки у тому числі і на підставі договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя є способом захисту прав 

кредитора-іпотекодержателя [106, с. 323], у даному випадку постає 

проблема співрозмірності в частині застосовуваних способів захисту. Для 

прикладу, в інших  нормативно-правових актах Законодавець  підходить  до 

вирішення цього питання більш відповідально, яскравим свідченням чому 

залишається збереження у Кодексі України з процедур банкрутства 

положення стосовно обсягу заборгованості боржника, яка дає право 
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кредитору звернутись до господарського суду із заявою про відкриття 

провадження у справі про неплатоспроможність (стаття 115) [62, ст. 115]. У 

зв’язку з цим, чинна редакція статті 33 Закону України «Про іпотеку» надає 

умовам договору стосовно обставин у разі настання яких іпотекодержатель 

може використати своє право на позасудове стягнення (абзац другий 

частини четвертої статті 36 Закону України «Про іпотеку») характеру 

звичайних умов, хоча і таких, що стосуються конкретного договору – про 

задоволення вимог іпотекодержателя. Крім того, розглядати відповідну 

умову в якості істотної неможливо у тому випадку, коли договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя укладатиметься вже після настання 

відповідних обставин, тобто після невиконання або неналежного виконання 

зобов’язання, або у випадку, коли існує реальна загроза такого невиконання 

чи неналежного виконання або ж якщо боржник-іпотекодавець просто хоче 

припинити зобов’язання на майбутнє. У першому випадку відповідний 

договір фіксуватиме обставини, які вже настали, що є неможливим, 

оскільки він не може мати зворотної сили, а у другому випадку відсутні 

обставини для фіксації, адже зафіксувати ймовірність неможливо [26, с. 65]. 

Хоча при цьому сторонам договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя необхідно надати право самостійно визначати обсяг 

невиконання або неналежного виконання боржником основного 

зобов’язання, що є підставою для звернення стягнення на предмет іпотеки. 

Умови договору про задоволення вимог іпотекодержателя, що 

встановлюють прийнятні та належні способи обміну повідомленнями між 

сторонами договору (абзац четвертий частини четвертої статті 36 Закону 

України «Про іпотеку») виступають випадковими. Для такого виду умов 

цивільно-правового договору характерне або їх передбачення положеннями 

чинного цивільного законодавства України з можливістю зміни сторонами, 

або ж їх непередбаченість положеннями законодавства з можливістю 

встановлення сторонами [49, с. 279; 122, с. 153]. Конкретно аналізовані 

умови визначені законодавством лише у загальній формі та у такому 
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вигляді не підлягають застосуванню, адже фактично стимулюють сторін 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя наповнювати їх певним 

сутнісним змістом [26, с. 66]. 

В умовах активного розвитку інформаційних технологій, наявності 

месенджерів, електронної пошти тощо, способи повідомлення сторін 

договору про певні обставини правової реальності набувають важливого 

значення і фактично виступають «каналами зв’язку» між особами. Проте, 

необхідно зважати на те, що хоча положення Закону України «Про іпотеку» 

не визначають конкретно способи обміну повідомленнями між сторонами 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя, такі способи повинні 

відповідати двом основним умовам: 1) бути ефективними, тобто 

забезпечувати з високою ймовірністю одержання відповідними особами 

необхідної інформації від іншої сторони договору; 2) бути здатними 

фіксувати одержання відповідної інформації адресатом, особливо 

зважаючи на підвищені ризики виникнення юридичних спорів між 

учасниками договірних правовідносин. У зв’язку з цим наразі у юридичній 

практиці найбільшого поширення здобув спосіб безпосереднього 

письмового повідомлення особи про визначені обставини, що досягається 

врученням йому «під підпис» відповідних документів іншим учасником 

правовідношення, організацією поштового зв’язку або кур’єром. У зв’язку 

з цим досліджувані умови договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя не можна вважати істотними. Також на відміну від 

договору про передачу майна у користування [84, с. 93], договори про 

передачу майна у власність, як правило, є безстроковими. У зв’язку з цим 

строк не може вважатись істотною умовою договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя в обох варіаціях відповідної домовленості. Хоча сторони 

договору, яким передбачено право продажу предмету іпотеки, можуть, 

наприклад, обмежити дію такого право певним строком. Відповідне 

питання не врегульоване положеннями чинного цивільного законодавства 

України, а використання такого підходу не заборонено на нормативному 
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рівні, що забезпечує можливість його застосування з урахуванням 

диспозитивного методу і загальнодозвільного типу правового регулювання 

цивільних відносин. Також питання прав та обов’язків сторін договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя, а також підстави та порядок їх 

відповідальності урегульовані положеннями Закону України «Про іпотеку» 

лише фрагментарно, що виступає передумовою для їх розвитку 

безпосередньо сторонами договору при його укладенні. Водночас чинні 

положення встановлюють необхідний «мінімум» для досягнення 

юридичної визначеності у цій частині, а також забезпечення стабільності 

цивільного обороту. Тому відповідні умови досліджуваного договору рівно 

як і інші умови, що не розглянуті нами вище, проте які можуть буди 

погоджені сторонами при укладенні договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя слід, за загальним, правилом вважати випадковими. 

Підводячи підсумок під викладеним вище, слід констатувати, що 

доктринальний підхід, у межах якого істотні умови договору поділяються 

на загальні, спеціальні та специфічні не знаходить свого повного 

застосування відносно договору про задоволення вимог іпотекодержателя. 

Це пояснюється, зокрема, варіативністю окремих його характеристик, 

наприклад,  здатності буди як оплатним, так і безоплатним. У зв’язку з цим 

досліджуваному договору характерна загальна істотна умова про предмет 

договору, а також специфічні умови, які властиві переважно договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя, проте водночас не є істотними 

умовами відповідної договірної конструкції. Водночас окреслене дозволяє 

застосовувати диференціацію умов договору на загальні, спеціальні та 

специфічні не у контексті істотних умов, а як загальний поділ всіх умов 

цивільно-правового договору, що застосовується паралельно з їх поділом 

на істотні, загальні та випадкові. В цілому ж, як було зазначено, в якості 

загальної істотної умови договору про задоволення вимог іпотекодержателя 

виступає умова про його предмет. При цьому, якщо б в залежності від 

спричинюваних наслідків такий договір не диференціювався на такий, що 
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передбачає набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки 

і той, умови якого передбачають встановлення права іпотекодержателя 

продати предмет іпотеки, сам факт укладення договору із зазначенням його 

найменування і без зазначення предмету, дозволяв би ідентифікувати його 

предмет. Виключення складав би випадок, коли між тими самими 

сторонами укладено декілька іпотечних договорів, що б ускладнювало 

ідентифікацію предмета стягнення. У зв’язку з цим з точки зору правової 

визначеності, а також стабільності цивільного обороту погодження 

сторонами предмету договору є у необхідній мірі достатнім для розвитку 

відповідних правовідносин і вирішення юридичних конфліктів, що можуть 

виникнути в межах відповідного процесу. Умова про ціну не може 

виступати в якості істотної умови договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, що обумовлюється декількома обставинами. У першу 

чергу це пов’язано з можливістю такого договору мати безоплатний 

характер. 

 Крім того, як ми зазначали вище, порядок визначення вартості 

предмета іпотеки чітко визначається імперативними положеннями Закону 

України «Про іпотеку». При цьому Закон допускає можливість її 

визначення за домовленістю сторін лише у тому разі, якщо договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя спричиняє набуття  

іпотекодержателем права продати предмет іпотеки третій особі від 

власнеого імені за договором купівлі-продажу. Якщо ж сторони такого 

договору не встановлюють ціну договору, то у такому разі  вартість 

предмету іпотеки встановлюється оцінкою, що здійснюється  суб’єктом 

оціночної діяльності. У такому ж порядку встановлюється вартість 

предмета іпотеки у разі набуття іпотекодержателем права власності на 

предмет іпотеки за досліджуваним договором. При цьому, вважаємо, що 

наразі склались передумови для внесення змін до положень чинного 

цивільного законодавства України для  закріплення права сторін договору 

самостійно за домовленістю між ними визначати вартість предмета іпотеки 
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або застосовувати при здійсненні розрахунків вартість, визначену 

іпотечним договором, якщо вона є вищою за вартість предмету іпотеки, що 

визначена суб’єктом оціночної діяльності [1, с. 308]. Умови, визначені 

частиною четвертою статті 36 Закону України «Про іпотеку», у силу 

урегульованості відповідних питань імперативними положеннями Закону 

не можуть вважатись істотними. Зокрема, умови про обставини, у разі 

настання яких іпотекодержатель може використати своє право на 

позасудове стягнення підпадають під імперативний вплив статті 33 

вказаного Закону. Це звичайна неістотна умова договору. Хоча варто 

надати право сторонам самостійно визначати відповідні обставини, 

зокрема,  обсяг невиконання або неналежного виконання зобов’язання, що 

є достатнім для початку звернення стягнення. Порядок визначення вартості, 

за якою іпотекодержатель набуває право власності на предмет іпотеки, 

також прямо визначається у законі  і сторони не можуть його змінити. В 

мовах сьогодення це також  звичайна неістотна умова договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя. Своєю чергою умови про прийнятні 

та належні способи обміну повідомленнями між сторонами договору є 

неістотними випадковими умовами в силу того, що можуть бути 

конкретизовані сторонами. Таким чином,  розглядом охоплено наступні  

основні групи умов: істотні, звичайні (обов’язкові) та випадкові, а також 

загальні, спеціальні та специфічні. При цьому, як показав проведений 

аналіз, спеціальні умови в силу варіативності досліджуваного договору 

йому не притаманні. Всі інші умови, які можуть знайти відображення у 

договорі, зокрема умови про строк продажу майна, права і обов’язки сторін 

договору,  є випадковими. При цьому проведене дослідження 

продемонструвало, що бажання законодавця якомога ретельніше 

урегулювати певні аспекти позасудового звернення стягнення на предмет 

іпотеки фактично призводить до формування ним звичайних умов договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя, що підвищує рівень юридичної 

забезпеченості прав та інтересів учасників відповідних правовідносин, 
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проте дещо  зменшує межі диспозитивності  їх регулювання і можливості 

участі заінтересованих осіб у їх саморегулюванні. 

  

 

2.3. Права і обов’язки сторін договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя 

 

 

 Відповідно до загальноприйнятого у інструментальній теорії права 

та доктрині цивільного права підходу, суб’єктивне цивільне право 

складається з трьох базових елементів-правоможностей (тобто правових 

можливостей управоможеної особи). При цьому вони можуть певним 

чином умовно набувати певної автономії  у ході здійснення кожної з них. 

Кожна з них при цьому жодним чином не втрачає значення суб’єктивної 

цивільної правоможності  у структурі базового суб’єктивного цивльного 

права, до якого вони входять. Це право на власні дії  (можливість власної 

поведінки), право на чужі дії  (можливість вимагати бажаної для себе 

поведінки від інших осіб) та право на захист (можливість протидіяти 

перешкодам щодо здійснення права) [151, с. 145]. Питання суб’єктивних 

цивільних прав та обов’язків сторін договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя лише при поверхневому  погляді являє собою питання 

можливої та необхідної поведінки відповідних учасників іпотечних 

правовідносин. Права та обов’язки іпотекодержателя та іпотекодавця тісно 

взаємопов’язані між собою, а їх зміст визначається комплексною природою 

іпотечних правовідносин.  

 Механізм здійснення суб’єктивного цивільного права 

іпотекодержателя в межах іпотечних правовідносин  з позиції теорії 

правореалізації передбачає послідовний перехід іпотечного 

правовідношення із стадії звернення стягнення  у стадію реалізації 

(продажу) предмета іпотеки та подальшого  безпосереднього задоволення 

майнових вимог іпотекодержателя. Вчинені на цих стадіях дії 

іпотекодержателя щодо вилучення цінності іпотечного майна утворюють, 
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таким чином, реалізацію матеріального змісту суб’єктивного права 

іпотекодержателя (права іпотеки), а об’єкт іпотеки послідовно 

«трансформується» в об’єкт стягнення, а потім - в об’єкт реалізації. 

Вилучена із заставленої нерухомої речі мінова  цінність або її частина, що 

відповідає розміру вимоги іпотекодержателя, що задовольняється, таким 

чином, служить майновим еквівалентом виконання забезпеченого іпотекою 

зобов’язання. В цьому полягає основна економіко-правова сутність 

здійснення суб’єктивного цивільного права іпотекодержателя, що 

втілюється  у можливості вимагати  звернення стягнення на обтяжене 

іпотекою нерухоме майно або у юрисдикційному, або у неюрисдикційному, 

приватно-договірному  порядку. Останній реалізується в межах 

послідовного  виконання сторонами належних їм суб’єктивних цивільних 

прав та суб’єктивних цивільних обов’язків за  досліджуваним договором  

про задоволення вимог іпотекодержателя.  

Варто зазначити, що  висвітлення механізму здійснення права вимоги 

іпотекодержателя є відображенням глибинної  інституціональної специфіки 

досліджуваної договірної конструкції. Адже саме напрямки задоволення 

його законних вимог шляхом здійснення належного йому суб’єктивного 

цивільного права визначають її специфіку. Основне   суб’єктивне цивільне  

право  вимоги заставодержателя полягає  перш за все у його правових 

претензіях на предмет застави. Сучасні цивілісти так і не дійшли  

порозуміння у питанні формування уніфікованого безспірного підходу 

щодо визначення сутності  цивільно-правового механізму здійснення права 

вимоги  іпотекодержателя щодо  звернення стягнення на  нерухоме майно, 

що є базовим об’єктом іпотечних правовідносин. Детальний аналіз 

доктринальних підходів до розгляду досліджуваного права вимоги  

заставодержателя та окреслення специфіки цивільно-правового механізму 

його здійснення покликаний   забезпечити з’ясування  її  правового 

значення та  сутності. Загальновідомо, що право іпотеки,  як застава 

нерухомого майна (нерухомості),  є забезпечувальним правовим засобом і  
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вже багато століть поспіль  в на всій планеті  по праву вважається одним із 

самих неперевершених за надійністю правових інструментів  забезпечення 

виконання зобов’язання. Тому і здійснення права вимоги  заставодержателя 

на реалізацію предмета застави за договором про задоволення вимог 

іпотекодержателя необхідно розглядати як похідний від іпотеки дієвий 

договірний механізм забезпечення майнових  інтересів останнього.  Власне 

нормативне закріплення правової можливості шляхом саморегулювання 

вирішувати  питання про узгоджені сторонами напрямки та механізм 

звернення стягнення на предмет іпотеки  на підставі договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя є яскравим прикладом втілення 

одного із основоположних принципів цивільного права України – принципу 

свободи договору (стаття 627 ЦК України).  

Разом з цим, той факт, що чинне цивільне законодавство України не 

закріплює дефініції «вимога звернення стягнення на предмет іпотеки» та 

обмежується лише  загальними положеннями щодо цієї категорії ускладнює 

оптимізацію механізмів здійснення суб’єктивних  цивільних прав 

іпотекодержателя.  Ретельне дослідження нормативно-правових приписів 

чинного цивільного законодавства України дозволяє стверджувати, що 

«вимога звернення стягнення на предмет іпотеки» термінологічно позначає 

суб’єктивне  цивільне право іпотекодержателя (за умови настання кожного 

із необхідних елементів визначеного законом юридичного складу) вимагати 

застосувати певний унормований порядок задоволення його матеріальних 

інтересів через процедури публічно-правового чи приватноправового 

примусу. Щонайменше два юридичних факта цього юридичного складу є 

обов’язковими і один є факультативним. Два перших обов’язкових  

юридичних факта досліджуваного юридичного  складу – це основний 

договір чи інша юридична підстава виникнення основного зобов’язання та 

пов’язаний з ним договір іпотеки. Ще один  юридичний факт полягає у 

невиконанні чи неналежному виконанні іпотекодавцем забезпеченого 

іпотекою зобов’язання, що є підставою виникнення досліджуваного 
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належного  іпотекодержателю права  вимагати звернення стягнення на 

предмет застави і також є обов’язковим  для самого виникнення 

досліджуваної вимоги заставодержателя. І нарешті третім 

(факультативним)  юридичним фактом є укладення досліджуваного 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя.   Його 

факультативність обумовлена тим, що виникнення вимоги 

іпотекодержателя щодо  звернення  стягнення на предмет іпотеки   у 

позасудовому порядку може ґрунтуватись на двох можливих відносно 

самостійних правових підставах. Згідно нормативно-правових приписів 

статті  36  Закону України «Про іпотеку» досліджуване суб’єктивне право  

вимоги  іпотекодержателя  може виникати шляхом включення відповідних 

умов до договору іпотеки (у вигляді застереження про напрямки 

задоволення вимог іпотекодержателя)  або шляхом укладення  спеціального 

окремого договору. 

Для визначення характеру та змісту досліджуваних суб’єктивних 

цивільних прав та обов`язків велике значення має аналіз специфіки 

договору, в ході  укладення якого вони закріплені. В інструментальній  

теорії права та цивілістиці договір зазвичай розглядається як юридичний  

факт, наявність якого має юридичним наслідком  встановлення, зміну або 

припинення суб’єктивних цивільних прав та обов`язків у межах 

відповідних  правовідносин. Зазвичай для виникнення правовідносин 

достатньо укладення одного договору.  Інший механізм правоустановлення 

із зовсім іншим узгодженням характеру та змісту суб’єктивних цивільних 

прав та обов’язків сторін передбачений актами чинного цивільного 

законодавства України  для правовідносин, які мають забезпечувальний 

компонент. Мова йде про правовідносини, в межах яких сторони 

домовляються про забезпечення виконання основного зобов’язання за 

рахунок відповідної забезпечувальної цивільно-правової  конструкції, в 

досліджуваному випадку - іпотеки. Відповідно і  суб’єктивні цивільні права 

управненої сторони також носять забезпечувальний характер. Це знаходить 
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прояв у тому, що можливість   здійснення пов’язаного кореспондентськими 

зв’язками комплексу суб’єктивних цивільних прав та обов’язків виникає не 

одразу після укладення договору,  що характерно для більшості цивільно-

правових  договорів,  а за умови настання  додаткових юридичних фактів.  

Відповідно,  правовідносини іпотеки, що виникають у цьому випадку,  не 

можуть визнаватись безумовно  самостійними  і не можуть існувати  у  

відриві  від інших взаємопов’язаних з ними  юридичних фактів та 

правовідносин. 

  Варто зазначити, що іпотечні правовідносини, у межах яких 

реалізується  комплекс  іпотечних прав та обов’язків,  має  певну 

ієрархічність. Зокрема, центральне місце в системі змістовно розгалужених 

іпотечних правовідносин займає основне зобов’язання  і, відповідно,  серед 

кількох різновидів суб’єктивних цивільних прав, що складають їх сукупний 

зміст, основне місце займає право іпотечного кредитора за основним 

зобов’язанням. Адже комплекс узгоджених між собою суб’єктивних 

цивільних прав  та обов’язків  іпотекодержателя та іпотекодавця відповідно 

підпорядкований цілком зрозумілій меті – спонукати боржника за основним 

зобов’язанням належним чином виконати своє зобов’язання. Без юридично 

забезпеченої можливості реалізації  цієї мети іпотечні правовідносини  

взагалі втрачають всякий сенс. Відповідно, друге  місце в цій ієрахії по 

праву завжди займають правовідносини, що виникають на підставі 

укладення договору іпотеки. Саме у них закладаються компенсаційні 

механізми задоволення інтересів іпотекодержателя та визначаються межі 

іпотечних прав іпотекодержателя. І нарешті правовідносини, що виникають 

за досліджуваним договором,  займають останнє місце у запропонованій 

ієрархії, адже  мають факультативне, другорядне  і необов’язкове  значення. 

Відповідно, досліджуваний договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя  виконує функцію правового засобу встановлення 

факультативних, додаткових суб’єктивних цивільних прав та обов’язків 

сторін у межах базових ієрархічних  іпотечних правовідносин. При цьому, 
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як іпотечний договір, так і досліджуваний договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя укладаються лише  на випадок настання підстав для 

звернення стягнення на обтяжене іпотекою нерухоме майно. Із зазначеного 

слідує, що за своєю правовою природою  досліджуваний  договір має 

факультативний, допоміжний, акцесорний  характер. У зв’язку з цим немає 

підстав  погодитись із тим, що договір про позасудовий порядок звернення 

стягнення на закладене майно може бути укладено раніше договору про 

іпотеку. Договірна домовленість про індивідуальне уточнення порядку 

звернення стягнення на обтяжене іпотекою нерухоме майно з визначенням 

характеру та меж здійснення  права вимоги іпотекодержателя  у змісті 

досліджуваного договору  досягається  між іпотекодавцем та 

іпотекодержателем.  Темпорально це може відбуватись  одночасно з 

укладенням договором  іпотеки шляхом включення умов такого 

застереження у договір іпотеки.  Разом з тим така домовленість може бути 

досягнута і  пізніше, вже після  укладення договору іпотеки,  або шляхом 

узгодження змін та доповнень до базового договору іпотеки,  або шляхом 

укладення досліджуваного договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя із окремим набором прав та обов`язків, що визначають 

його змістовне наповнення.  

Зазначений характер суб’єктивних цивільних  прав та суб’єктивних 

цивільних обов’язків сторін досліджуваного договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя, визначає його  як додатковий. У цивілістичній 

літературі висловлюється думка, що в якості додаткових договорів 

виступають, зокрема,  договори поруки, іпотеки тощо. Але якщо вказані 

договори є додатковими по відношенню до одного договору, то 

досліджуваний договір про задоволення вимог іпотекодержателя є 

додатковим по відношенню до двох договорів, адже його умови є 

факультативним додатком і до основного договору,  і до договору іпотеки. 

Факультативність договору  про задоволення вимог іпотекодержателя у 

досліджуваному   конгломераті  юридичних фактів, що породжують  
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основне зобов’язання і договір іпотеки, дозволяє теоретично обґрунтувати 

висновок про те, що іпотечне правовідношення може виникати не 

обов`язково на підставі договору, а, наприклад, за рішенням суду. 

Відповідно,  договір про задоволення вимог іпотекодержателя у такому  

конгломераті юридичних фактів буде єдиним  договором. Адже  вважати 

його додатковим до відповідного іншого договору неможливо в силу його 

відсутності.  

Не тільки дослідження специфіки характеру суб’єктивних  цивільних  

прав та обов`язків сторін, але і аналіз нормативних приписів чинного 

цивільного законодавства України у царині  регулювання відносин, що 

виникають у зв’язку з набранням юридичної сили   досліджуваного 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя,  дозволяє беззаперечно 

віднести його до категорії додаткових договорів. Адже додатковими 

договорами прийнято вважати  договірні конструкції,  нормативно 

визначене призначення яких забезпечує конкретизацію, розвиток або 

припинення вже наявних суб’єктивних цивільних прав та обов`язків у 

межах відносних цивільних правовідносин,  що, як правило, виникають на 

підставі основних  цивільно-правових договорів. Враховуючи, що 

досліджуваний  договір беззаперечно відноситься до  додаткових договорів, 

з урахуванням  характеру та змісту прав та обов`язків  його сторін та 

нормативно визначеного його призначення у сфері іпотечних 

правовідносин, механізм його укладення та виконання   передбачає 

формування та здійснення додаткових суб’єктивних цивільних прав та 

кореспондуючих їм суб’єктивних цивільних обов’язків іпотекодавця з 

урахуванням наявності   вже зафіксованих  у  договорі іпотеки  правових 

можливостей іпотекодержателя. Таким чином, з точки зору цивільно-

правового механізму  договірного моделювання додаткові договори 

забезпечують   зміну, доповнення або припинення вже існуючих договірних 

типових модельних схем побудови досліджуваних. суб’єктивних  цивільних 

прав, обов`язків та відповідальності їх сторін.  
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Очевидно, що  основна особливість  договору іпотеки,  з точки зору 

аналізу характеру закріплених у його  змісті  суб’єктивних  цивільних прав  

та обов`язків  полягає у  їх похідному, додатковому, акцесорному характері 

по відношенню до змісту основного договору. Зазначене в однаковій мірі 

стосується  і будь-якого  іншого юридичного факту, що породжує основне 

зобов’язання, для забезпечення належного виконання якого вона власне і 

слугує. Акцесорне договірне зобов’язання має похідний від основного 

зобов’язання характер, що виявляється у неможливості його окремого 

виникнення, а це, у свою чергу, безпосередньо впливає і на ступінь 

автономності закріплених у ньому суб’єктивних цивільних прав та 

обов’язків його сторін. Виникнення  акцесорного  зобов’язання у відриві від  

основного зобов’язання апріорі  неможливе, адже його головна роль у 

нормативно сконструйованому зобов’язально-забезпечувальному 

механізмі полягає в першу чергу  в стимулюванні боржника до належного 

виконання прийнятого ним на себе основного зобов’язання. Частина 2 

статті 548 Цивільного кодекса України містить норму, згідно з якою  

«недійсність  основного зобов’язання (вимоги) спричиняє  недійсність 

правочину щодо його забезпечення, і, навпаки, недійсність правочину щодо 

забезпечення виконання зобов’язання не спричиняє недійсність основного 

зобов’язання» [141, ст. 548]. Виходячи з норомативних приписів цієї норми, 

акцесорне зобов’язання має абсолютну  залежність від  основного. Тому 

акцесорність справедливо вважають основною ознакою забезпечувальних 

зобов’язань. Зокрема, С. А. Ізвощікова розглядає «іпотеку додатковою, так 

би мовити опціональною, формою взаємодії між боржником та кредитором, 

коли останній отримує певні гарантії стосовно зобов’язань першого, при 

чому такі гарантії не набувають рис самостійних відносин» [50, с. 45–46]. 

Слід підтримати також  точку зору Л. В. Сітовської з приводу того, що 

«правова природа іпотеки полягає у забезпеченні юридичного механізму, 

який сприяє реалізації принципу довіри-відповідальності між кредитором і 

позичальником. На підвищення рівня довірчо-відповідальних відносин 
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спрямовані такі елементи: внесення іпотек до реєстру іпотек і до реєстру 

обтяжень нерухомого майна, існування права слідування, захист вимог 

перших заставодержателів за принципом старшинства. Принцип 

старшинства полягає в тому, що суб’єктивне заставне право, яке виникло 

раніше, користується перевагою перед суб’єктивними правами, які виникли 

пізніше, незалежно від термінів виконання зобов’язань. Право слідування 

характеризується тим, що при переході права власності на предмет іпотеки 

обтяження майна іпотекою зберігається» [116, с. 11–14]. Слід відзначити, 

що у вітчизняній цивілістичній  літературі  точка зору щодо додаткового, 

акцесорного характеру іпотечних правовідносин практично ніким не 

оспорюється [136, с. 139]. Як зазначає Р. А. Майданик, іпотека 

встановлюється з метою забезпечення зобов’язання і тому вона не має 

самостійного значення. Це означає, що на відміну від речових прав, іпотека 

є акцесорним правом [72, с. 54–60]. Разом з тим, варто зазначити, що в 

деяких випадках цей висновок не має під собою такого чітко виваженого 

теоретико-правового підґрунтя та цивілістично-доктринальної 

безспірності. Зокрема, зазначений зв’язок між основним та акцесорним  

зобов’язанням все ж може бути розірваний у випадку реалізації  

іпотекодержателем належного йому права  на дострокове звернення 

стягнення на предмет іпотеки. Це може мати місце  у випадку доведеного 

грубого та систематичного порушення іпотекодавцем умов договору 

іпотеки або у випадку разючої   зміни обсягу заставного забезпечення  у 

зв’язку із значним розходженням істотних  умов основного та іпотечного 

договорів.  

 Виходячи із  особливостей типових модельних схем побудови 

досліджуваних суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, що нормативно 

закладені  у кострукції   іпотеки і були  віками апробовані у цивільному 

обороті як України, так й інших країн світу, іпотечні правовідносини  

характеризуються  як речові.  Специфічність будь-якого із суб’єктивних 

прав застави  (права власне застави і права іпотеки), полягає у  наявності  у 
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останніх ознак, що зближають їх з речовими правами, що  неодноразово 

обговорювалось та було  обґрунтовано  представниками  сучасної та 

радянської  цивілістичної доктрини [11, с. 125]. Дійсно,   іпотечні відносини 

мають яскраво виражений та аксіоматично  визнаний у цивілістиці речовий 

та водночас зобов’язальний  характер,  враховуючи співвідношення  права 

власності іпотекодавця та зобов’язального  права вимоги іпотекодержателя 

за досліджуваним договором. Очевидно, що  суб’єктивне право вимоги 

іпотекодержателя за досліджуваним договором про задоволення його вимог  

є похідним від права власності  іпотекодавця та  засноване  на 

конститутивному правонаступництві по відношенню до суб’єктивних 

цивільних прав власника [119, с. 56].  

         Іпотечні правовідносини по праву віднесені більшістю цивілістів до  

різновиду абсолютних, адже суб’єктивному праву іпотекодержателя 

протистоїть пасивний суб’єктивний обов’язок необмеженої кількості осіб 

не перешкоджати йому належним чином здійснювати свої суб’єктивні 

цивільні права права та задовольняти законні приватні майнові  інтереси.  

«Додатковий (акцесорний) характер іпотеки характеризує її як таку, що 

залежить від основного зобов’язання, але правова природа іпотеки 

зумовлюється правовою природою відповідного суб’єктивного права 

управоможеної особи (іпотекодержателя). Речовий характер прав 

іпотекодержателя знаходить  своє відображення в його праві на обмежене 

панування над річчю, а саме контролювати користування іпотекодавцем 

предметом іпотеки та здійснити її відчуження за умови наявності певного 

юридичного складу» [119, с. 56]. Похідними від вказаної властивості 

іпотеки є суб’єктивне право слідування, суб’єктивне право переваги та  

суб’єктивне право абсолютного захисту, широко розповсюджені з тими чи 

іншими модельно-змістовними особливостями  у чинних правопорядках 

більшості сучасних країн Європи. Іпотечне право слідування аксіоматично 

розглядається у цивілістичних наукових колах як комплекс правових  

можливостей іпотекодержателя, який, як правило, беззастережно 
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залишається у нього при зміні власника предмета іпотеки, що 

опосередковується передачею йому титульної правової підстави володіння 

заставленим  об’єктом нерухомості. Право переваги полягає у наданні  

іпотекодержателю правової можливості задовольняти свої права вимоги за 

наявності  іпотечних правовідносин  переважно перед всіма іншими 

кредиторами, вимоги яких є позаіпотечними. Право переваги 

іпотекодержателя він має як по відношенню до всіх інших позаіпотечних 

кредиторів іпотекодавця, так і по відношенню до всіх наступних іпотечних 

кредиторів. Право абсолютного захисту надає іпотекодержателю 

можливість застосування державно-правового або приватноправового 

примусу (за його вибором як окремо, так і у їх можливому потенційному 

поєднанні) з метою захисту належних йому правових можливостей від 

будь-яких порушень за формулою: захист «проти всіх і кожного». Більш 

того, іпотекодержателю надається право абсолютного захисту нерухомого 

майна,  що є предметом  іпотеки,  у всіх випадках порушення, невизнання 

чи оспорювання  його суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів 

від протиправних посягань третіх осіб та навіть самого власника предмета 

іпотеки.  Для цього він має право використовувати всю палітру правових 

засобів забезпечення захисту та самозахисту титульно належних йому 

суб’єктивних цивільних прав, передбачених приписами Глави 3 ЦК 

України.  Іноді  правові інтереси іпотекодержателя та іпотекодавця у сфері 

захисту  порушених індивідуальних суб’єктивних  цивільних прав кожного 

з них можуть співпадати. Як приклад, варто навести неправомірні 

посягання третіх осіб на предмет іпотеки. Враховуючи  характер та 

змістовні характеристики неправомірних дій, якими вони порушені та 

правові наслідки, що спричинені цими порушеннями,  іпотекодержатель та 

іпотекодавець можуть здійснювати належні  їм права на захист та 

самозахист іпотечних прав та права власності на предмет іпотеки 

відповідно,   як кожен самостійно, так і за їх погодженням спільно. Така 

правова ситуація може виникнути також, коли третя особа оспорює не 
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тільки право власності на предмет іпотеки, але і похідне від нього право 

іпотекодавця розпоряджатись спірною річчю, включаючи право за 

договором іпотеки передати її  іпотекодержателю у якості предмета іпотеки. 

Іпотекодержатель може скористатись правом на пред’явлення як 

віндикаційного, так і негаторного позовів залежно від  характеру, змісту на 

напрямків порушення належних йому суб’єктивних цивільних прав на 

предмет іпотеки.  Правом на пред’явлення віндикаційного позову 

іпотекодержатель, як титульний володілець предмета іпотеки,  може 

скористатись у випадку,  коли третя особа чи кілька осіб незаконно 

заволоділи заставленим йому нерухомим майном. Негаторний позов може 

бути пред’явлений іпотекодержателем за умови, якщо нерухоме майно, що 

є предметом договору іпотеки, передане йому у володіння з правом його 

використання за цільовим призначенням, а третя особа чинить йому у цьому 

перешкоди, не пов’язані із  позбавленням володіння нерухомим майном. 

Наприклад, належний іпотекодавцю житловий будинок переданий йому в 

якості іпотечного майна із зазначенням у договорі іпотеки чи у окремому 

договорі про задоволення вимог іпотекодержателя права  його передачі у 

оренду  третім  особам. Якщо предметом іпотеки є нежитлова комерційна 

нерухомість – використання її за призначенням може здійснюватись не 

тільки на умовах особистого користування, але і, наприклад, для 

розташування торговельно-розважального центру, офісного центру, 

магазину тощо. На практиці у цих випадках не виключені юридичні спори 

як щодо прав власності на нежитлову комерційну нерухомість, що є 

предметом іпотеки, так і спори щодо суб’єктивних цивільних прав 

відповідних юридичних чи фізичних осіб  на її використання за цільовим 

призначенням у цивільному обороті чи у сфері вітчизняного 

підприємництва.  

Аналіз наявних у давньогрецькому, давньоримському, 

європейському та вітчизняному законодавствах та практиці 

правозастосування цивільно-правових конструкцій, що опосередковують 
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здійснення суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів  

іпотекодержателем  як іпотечним кредитором,  дозволяє відзначити три 

основних напрямки їх реалізації. Це, зокрема, вилучення 

іпотекодержателем  мінової вартості предмета іпотеки шляхом його 

продажу чи споживчої вартості предмета іпотеки шляхом отримання 

доходів, які він здатен приносити. Наприклад, мова може йти  про 

отримання  доходу  від здачі предмета іпотеки в оренду або від його 

використання  у якості об’єкта договору побутового підряду чи іншим 

чином. І  нарешті, за умови належного  укладення досліджуваного договору 

про задоволення інтересів іпотекодержателя майновий інтерес 

іпотекодержателя  може бути забезпечений виключно за рахунок переходу  

предмета іпотеки у його власність.  

Всі зазначені напрямки задоволення інтересів іпотекодержателя 

найбільш повноцінно реалізуються у межах саморегулівного сегмента  

регламентації досліджуваних іпотечних відносин. Його майнові інтереси 

задовольняються, як правило,  на підставі кількох договірних конструкцій, 

серед яких важливе місце відводиться і досліджуваному договору про 

задоволення вимог  іпотекодержателя, який укладається між останнім та   

іпотекодавцем. Реалізація учасниками цивільно-правових відносин свого 

невід’ємного права на визначення саморегулівного договірного  порядку 

врегулювання іпотечних відносин шляхом укладення договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя має важливе соціально-правове та 

загальнодержавне значення. По-перше, самі учасники мають можливість за 

допомогою  саморегулювання розширити діапазон своїх правових 

можливостей у сфері  здійснення суб’єктивних цивільних прав та 

виконання суб’єктивних цивільних обов’язків  у межах  іпотечних 

правовідносин. По-друге, можливість шляхом укладення договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя забезпечити позасудовий порядок 

звернення стягнення  на предмет іпотеки дозволяє втілити в життя 

економію загального ресурсу функціонування судової системи України. А 
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це має загальнодержавне значення, оскільки вітчизняні суди цивільної 

юрисдикції були і залишаються вкрай навантаженими, не говорячи вже про 

складну ситуацію із здійсненням правосуддя у сучасних умовах, під час 

повномасштабної  війни в Україні. З цієї точки зору виправданим є надання 

можливості безпосередньо учасникам іпотечних відносин шляхом 

саморегулювання встановлювати узгоджену з їх уподобаннями не 

заборонену приписами чинного цивільного законодавства України модель 

здійснення  іпотечних прав. Адже в межах цієї моделі  може передбачатись  

можливість застосування позасудового порядку звернення стягнення на 

предмет іпотеки з договірним моделюванням суб’єктивного права 

іпотекодержателя самостійно реалізувати  предмет іпотеки  або набути 

право власності на нього у випадку неможливості його реалізації. Вказана 

конструкція є досить корисною і для сучасного вітчизняного цивільного 

обороту. Адже застосування  розглядуваної договірної конструкції 

саморегулювання дозволить в масштабах країни отримати потрійний 

економіко-правовий результат. По-перше, істотно зменшити судово-

процедурні організаційні та фінансові витрати на здійснення громіздкої та 

бюджетно-витратної процедури  реалізації вимоги іпотекодержателя щодо 

звернення стягнення на предмет іпотеки у судовому порядку. У цьому 

контексті необхідно підтримати тих науковців, що наголошують 

«звернення до суду значно знижує ефективність забезпечувальної сили 

застави, бо такий спосіб реалізації права заставодержателя ставить у 

залежність задоволення вимог заставодержателя від судового розгляду» 

[80, с. 27; 82, с. 94]. По-друге, забезпечити істотні темпоральні переваги та 

максимальне зменшення питомої ваги громіздких бюрократичних процедур 

у ході здійснення на практиці позасудового порядку звернення стягнення 

предмет іпотеки. По-третє, навіть не істотно знизити, а практично 

унеможливити зловживання з боку співробітників Державної виконавчої 

служби чи приватних виконавців у ході провадження процедури звернення 

стягнення на обтяжене іпотекою  нерухоме майно іпотечного боржника. 
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Висновки до розділу 2 

 

 

1. Статусні характеристики  сторін договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя обумовлені особливостями комплексного договірно-

правового регулювання відносин досліджуваної сфери іпотечних 

правовідносин. У досліджуваному випадку ми маємо справу не з одинарним   

цивільним  договором, що зазвичай є єдиною підставою виникнення  

переважної більшості договірних цивільних правовідносин. Як уже 

зазначалось, досліджувані договірні іпотечні правовідносини виникають на 

підставі кількох іпотечних договорів  у межах визначеного для них чинним 

цивільним законодавством України  юридичного складу і характеризуються 

розгалуженою системою договірних зв’язків між його учасниками. Сторони 

досліджуваного договору про задоволення вимог іпотекодержателя 

одночасно є сторонами ще двох взаємопов’язаних договорів – основного 

договірного зобов’язання та договору іпотеки.  

2. Учасники  розглядуваних договірних іпотечних правовідносин  

взаємопов’язані між собою потрійним сегментом договірно-правових 

зв’язків, у межах яких вони реалізують належні їм суб’єктивні цивільні 

права та суб’єктивні цивільні обов’язки. Основним із цих прав, безперечно, 

є право іпотекодержателя вимагати  звернення стягнення на обтяжене 

іпотекою нерухоме майно  (право іпотеки). Це право є  абсолютним за своєю 

юридичною природою та призначенням,  посідає у цьому договірному 

конгломераті основне    місце та виконує головну забезпечувально-

стимулюючу роль у досліджуваних  іпотечних правовідносинах. Інші 

суб’єктивні цивільні права у сфері розглядуваних  іпотечних правовідносин  

здійснюються за своєю правовою природою та призначенням є  відносними,  

допоміжними і виникають  з настанням  закріплених  законом чи договором  

юридичних фактів. 
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3. Позов іпотекодержателя про стягнення боргу за основним 

зобов`язанням (у Давньоримському  праві actio in personam) і його позов про 

звернення стягнення на предмет іпотеки (у Давньоримському праві actio in 

rem) не є тотожними. Кожна з цих вимог  виникає  на підставі основного та 

додаткового (акцесорного) зобов`язань відповідно і за своєю правовою 

природою є основною та додатковою вимогами. Сторони правовідносин, 

забезпечених іпотекою, перебувають одночасно у двох зобов`язаннях. Мова 

йде, перш за все, про  основне зобов’язання,  у якому вона м в’ють статус  

кредитора і боржника  (воно може  виникати на підставі договорів позики, 

кредиту, купівлі- продажу, лізингу тощо). Крім цього, вони перебувають 

одночасно у додатковому зобов’язанні, в якому вони ж виступають 

заставодержателем і заставодавцем, і яке виникає з інших підстав, при 

цьому виконання основного із цих зобов’язань  забезпечене іпотекою. Не 

підпадає під це загальне правило іпотека, конструкція якої визначає у якості 

однієї із сторін  майнового поручителя. 

4. Типова модельна схема конструювання іпотеки як правового 

засобу саморегулювання  має похідний характер від основного зобов`язання 

і є дійсною до припинення основного зобов`язання або до закінчення строку 

дії договору іпотеки. Із цього висновку слідує, що  іпотека не може існувати 

самостійно без зобов`язання, для забезпечення належного виконання якого 

вона і встановлена. Іпотекодавець отримує можливість оперативно 

задовольнити свої вимоги щодо погашення заборгованості позичальника, а 

іпотекоутримувач – уникнути судових витрат. Звичайно мова йде про 

випадки, коли іпотекодержатель беззаперечно  визнає сам факт порушення 

боржником зобов’язання і не заважає іпотекодержателю у реалізації його 

права на звернення стягнення на предмет застави (іпотеки). 

  5. Договір про задоволення вимог іпотекодержателя є  укладеним з 

моменту узгодження сторонами всіх його істотних умов, як правило, у 

вигляді єдиного   документа  або з моменту отримання акцепту оферентом, 

який виражає повну та беззастережну згоду з усіма істотними умовами 
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договору, що містяться в оферті. Питання зміни та розірвання договору про 

позасудовий порядок звернення стягнення підпорядковані загальним 

вимогам цивільного законодавства України про зміну та розірвання 

договору. Тому укладений договір може бути розірваним не лише за згодою 

сторін, а також за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках, 

передбачених законом або цією угодою. 

6. Досліджуваний договір про задоволення вимог іпотекодержателя 

завжди містить умови, що стосуються обтяженого іпотекою нерухомого 

майна. Крім того, з цього висновку  слідує і те, що крім предмета іпотеки 

інше  рухоме майно не може бути предметом договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя.  Цей факт  дозволяє у конкретних практичних 

умовах розрізняти  досліджуваний договір та, наприклад, договір про 

передачу відступного. Предметом першого завжди виступає предмет 

іпотеки,  у той час як предметом другого – майно, що не обов’язково 

перебуває у заставі, тобто фактично будь-яке як рухоме, так і нерухоме 

майно. 

7. Досліджуваний договір може укладатись у вигляді двох видових 

конструкцій. Перша з них  опосередковує договірний механізм  переходу 

права власності на обтяжене іпотекою нерухоме у майно, а друга  

передбачає передачу іпотекодавцем  іпотекодержателю права продати 

предмет іпотеки. Це  означає,  що з урахуванням їх  цільової спрямованості,  

кожен з цих договорів характеризується власними істотними умовами. 

Відповідно, якщо сторони узгодять істотні умови  договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя, проте не обумовлять у його умовах  

перехід права власності або ж передачу  іпотекодержателю права 

самостійно і від свого імені реалізувати  обтяжене іпотекою нерухоме 

майно, встановити цільову спрямованість відповідної видової  конструкції 

досліджуваного договору буде неможливо. 

8. Аналіз істотних умов договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя дозволяє висловити висновок  про те, що для нього є 
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характерною  загальна  для всіх цивільно-правових договорів істотна умова 

про предмет. Предметом договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя  у всіх випадках є нерухоме майно. Інші його істотні 

умови визначені частиною четвертою статті 36 Закону України «Про 

іпотеку». 

9. У разі, якщо договір про задоволення вимог іпотекодержателя 

передбачає набуття ним права власності на предмет іпотеки в рахунок 

виконання боржником свого обов’язку за основним зобов’язанням, ціна 

договору (вартість предмета іпотеки) не становить істотну умову договору, 

оскільки така ціна відповідно до імперативних положень чинного 

цивільного законодавства України визначається суб’єктом оціночної 

діяльності на момент набуття іпотекодержателем права власності на 

відповідне майно. При цьому це стосується як випадків, коли договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя укладається одночасно з іпотечним 

договором, так і випадків, коли його укладення відбувається по ходу 

розвитку основного зобов’язання. 

10.  В умовах активного розвитку інформаційних технологій, 

наявності месенджерів, електронної пошти тощо, способи повідомлення 

сторін договору про певні обставини правової реальності набувають 

важливого значення і фактично виступають «каналами зв’язку» між 

особами. Проте, необхідно зважати на те, що хоча положення Закону 

України «Про іпотеку» не визначають конкретно способи обміну 

повідомленнями між сторонами договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, такі способи повинні відповідати двом основним 

умовам: 1) бути ефективними, тобто забезпечувати з високою ймовірністю 

одержання відповідними особами необхідної інформації від іншої сторони 

договору; 2) бути здатними фіксувати одержання відповідної інформації 

адресатом, особливо зважаючи на підвищені ризики виникнення 

юридичних спорів між учасниками договірних правовідносин. У зв’язку з 

цим наразі у юридичній практиці найбільшого поширення здобув спосіб 
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безпосереднього письмового повідомлення особи про визначені обставини, 

що досягається врученням йому «під підпис» відповідних документів 

іншим учасником правовідношення, організацією поштового зв’язку або 

кур’єром. 

11. В якості загальної істотної умови договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя виступає умова про його предмет. При цьому, якщо б в 

залежності від спричинюваних наслідків такий договір не диференціювався 

на такий, що передбачає набуття іпотекодержателем права власності на 

предмет іпотеки і той, умови якого передбачають встановлення права 

іпотекодержателя продати предмет іпотеки, сам факт укладення договору із 

зазначенням його найменування і без зазначення предмету, дозволяв би 

ідентифікувати його предмет. Виключення складав би випадок, коли між 

тими самими сторонами укладено декілька іпотечних договорів, що б 

ускладнювало ідентифікацію предмета стягнення.  У зв’язку з цим,  з 

урахуванням принципу  правової визначеності, а також необхідності 

забезпечення стабільності цивільного обороту,  погодження сторонами 

предмету договору є необхідним та  достатнім для розвитку іпотечних  

правовідносин і ефективного вирішення юридичних конфліктів, що можуть 

виникнути у їх  межах. 

12. Умова про ціну беззастережно  не  підлягає  розгляду як одна із 

істотних  умов досліджуваного договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, зокрема у зв’язку з тим, що він має ознаки 

організаційних договорів. При цьому порядок визначення вартості 

предмета іпотеки, яка фактично і становить ціну договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя, встановлений імперативними положеннями 

Закону України «Про іпотеку». Водночас нормативні положення чинного 

цивільного законодавства України  у цілому дозволяють визначати ціну 

договору за домовленістю сторін, проте лише у випадку, якщо договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя спричиняє виникнення у 

іпотекодержателя права продати предмет іпотеки третій особі від власного 
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імені. Якщо ж сторони не встановили вартість предмету іпотеки за 

домовленістю між собою, за її основу береться оцінка, яку надав 

сертифікований  суб’єкт оціночної діяльності. У такий же спосіб 

визначається вартість предмета іпотеки у випадку набуття 

іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки за договором про 

задоволення його вимог. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ 

ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ ТА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНИХ 

ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЙОГО СТОРІН 

  

3.1. Належне виконання умов та інші правові підстави припинення 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя 

 

 Загальновідомо, що вже в самий момент виникнення будь-якого 

цивільно-правового зобов’язання воно неминуче запрограмоване на його 

припинення. Однак, правова підстава його припинення має велике значення 

для кредитора. І цілком природньо та  очевидно, що найбажаніша для  

кредитора підстава припинення будь-якого цивільно-правового 

зобов’язання – це його припинення належним виконанням. У сучасній 

правовій літературі припинення зобов’язань, включаючи договірні 

зобов’язання, розглядають як припинення прав та обов’язків його 

учасників, які становлять зміст зобов’язання [71, с. 119]. Цей висновок 

простий, кожному зрозумілий, цілком прийнятний, а тому визнається 

аксіоматичним. 

 У доктрині радянського цивільного права зустрічаються варіативні 

способи систематизації припинення зобов’язань. Зокрема, ще                             

Г. Ф. Шершеневич зазначав, що всі способи припинення зобов’язань 

можливо поділити на дві групи: дивлячись на те, чи відбувається їх 

погашення у наслідок взаємної згоди кредитора та боржника, або у наслідок 

обставин позадоговірного характеру. До першої групи науковець відносив: 

виконання, заміну боржника, новацію та договір. До другої: неможливість 

виконання, смерть одного з суб’єктів, поєднання в одній особі боржника і 

кредитора, давність [146, с. 389]. Варто також враховувати пропорзиції 
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іншого класика цивілістики – О. С. Іоффе, який поділяв підстави 

припинення зобов’язань на дві групи: припинення зобов’язань внаслідок їх 

здійснення (наприклад, виконання, зарахування, новація); власне 

припинення зобов’язань (наприклад, згода сторін, поєднання боржника та 

кредитора в одній особі, неможливість виконання, смерть громадянина або 

ліквідація юридичної особи) [52, с. 228]. У сучасній цивілістичній 

літературі наводиться така класифікація підстав припинення зобов’язань: 1) 

залежно від волі сторін (новація, залік, подання відступного, прощення 

боргу); 2) незалежно від волі сторін та стадій виконання (смерть фізичної 

особи, що приймає участь у зобов’язанні особистого характеру, збіг 

боржника та кредитора в одній особі, ліквідація юридичної особи – 

учасника зобов’язання; 3) у результаті настання обставин, що  мають 

наслідком об’єктивну неможливість подальшого існування зобов’язання 

(через видання акта державного органу, що призвело до неможливості  

виконання зобов’язання) [29, с. 744–745]. Але така класифікація не може 

вважатись довершеною, оскільки, по-перше, відсутній  єдиний критерій 

класифікації (п. 1 і п. 2 – вольовий критерій, а в п. 3 – ні), а по-друге, деякі 

підстави припинення зобов’язань можуть бути віднесені як до першої 

групи, так і до другої. Наприклад, як сказано вище, збіг боржника та 

кредитора в одній  особі може статися, як з волі учасників (внаслідок 

вчинення правочину), так і поза їх волею (внаслідок універсального 

правонаступництва при успадкуванні). Професор Є. О. Суханов пропонує 

розділити підстави припинення зобов’язань, що належать до договорів 

(належне виконання, відступне, залік зустрічної вимоги, новація, прощення 

боргу),  та не належать до них (збіг боржника та кредитора в одній особі, 

неможливість виконання, прийняття спеціального акта державного органу, 

ліквідація юридичної особи, смерть фізичної особи (боржника або 

кредитора), яка брала  участь у зобов’язанні особистого характеру) [27, с. 

58]. Будь-яке зобов’язання припиняється відповідним способом. Способи  

припинення  зобов’язань закріплені у окремій Главі  50 ЦК України, яка 
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включає загальні способи припинення зобов’язань, що поширюються на всі 

види зобов’язань, охоплючи зобов’язальні правовідносини, що виникають 

з договору про задоволення вимог іпотекодержателя. Поряд з цим  

нормативні приписи статті 599 ЦК України визначають можливість 

припинення зобов’язання його належним виконанням. Особливо влучним в 

контексі вищесказаного є теза М. М. Сибільова про те, що «цінність 

зобов’язання полягає у його виконанні» [140, с. 388]. Н. С. Кузнєцова 

зазначає, що під виконанням зобов’язань розуміють здійснення кредитором 

і боржником дій по вчиненню прав та обов’язків, що випливають із 

зобов’язання. За своєю юридичною природою дії з виконання зобов’язань є 

нічим іншим, як правочини, оскільки вони спрямовані на припинення 

зобов’язань. Саме тому до цих дій з виконання застосовуються ті ж правила, 

що регулюють вчинення правочинів. Загальні правила виконання 

зобов’язань встановлені в главі 48 ЦК України [36, с. 154]. Н. І. Краснов у 

своєму досліджені акцентує на тому, що «належне виконання є поняттям 

більш загальним, а реальне виконання – одна з окремих вимог, яка входить 

до змісту належного виконання» [69, с. 16]. Продовжуючу цю тезу,                 

О. С. Іоффе доповнює, «що реальне виконання передбачає і належне 

виконання, а після порушення боржником зобов’язання – виконання в 

натурі» [53, с. 64]. У свою чергу  М.  І. Брагінський та В. В. Вітрянський 

зазначають, «що реальне та належне виконання – це різноплощинні явища. 

У першому виявляється сутність виконання як вчинення певної дії, у 

другому – якісна характеристика дії (або утримання від дії)» [13, с. 72]. 

 Належне виконання зобов’язання має місце за умови  здійснення 

суб’єктами зобов’язання правомірних зустрічних  активних дій: пропозиції 

прийняття виконання  боржником і здійснення кредитором відповідних дій 

по його отриманню на свою користь.   Таким чином, належне виконання 

зобов’язання включає в себе належність виконання не лише боржником, а 

й кредитором. Неналежний характер виконання зобов’язання 

встановлюється,  виходячи з появи вимоги  усунення порушення права, яке 
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активно пред’являється суб’єктом зобов’язання, право якого було 

порушено діями (чи бездіяльністю) контрагента. Відповідно до сучасної 

класифікації юридичних фактів така активна дія має бути кваліфікована як 

юридичний факт-дія. У цьому випадку зобов’язання може бути припинено 

або на підставі правочину (двостороннього правочину) суб’єктів 

зобов’язання (або на підставі судового рішення. Таким чином, при 

неналежному виконанні зобов’язання припиняється на підставі складного 

юридичного складу: неправомірне поведінка, що порушує право, факт  

пред’явлення вимоги про усунення порушення права, правочин  (або судове 

рішення) про припинення зобов’язання та наслідки цього припинення. 

 Частинами першою та другою статті 35 Закону України  «Про 

іпотеку»  встановлюється, що «у разі порушення основного зобов’язання 

та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю 

та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про 

усунення порушення. У цьому документі зазначається стислий зміст 

порушених зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання у 

не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення 

стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо 

протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без 

задоволення, іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на 

предмет іпотеки відповідно до цього Закону» [97, cт. 35]. Наведена норма 

спрямована на фактичне повідомлення іпотекодавця, аби надати йому 

можливість усунути порушення, і цим запобігти зверненню стягнення на 

його майно. «Тому повідомлення іпотекодавця слід вважати здійсненим 

належним чином за умови, що він одержав або мав одержати повідомлення, 

але не одержав його з власної вини. Доказом належного здійснення 

повідомлення може бути, зокрема, повідомлення про вручення поштового 

відправлення з описом вкладення. Відповідно до частини першої статті 38 

Закону України «Про іпотеку» якщо рішення суду або договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в 
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іпотечному договорі) передбачає право іпотекодержателя на продаж 

предмета іпотеки будь-якій особі–покупцеві, іпотекодержатель 

зобов’язаний за 30 днів до укладення договору купівлі  – продажу письмово 

повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у 

встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про 

свій намір укласти цей договір. У разі невиконання цієї умови 

іпотекодержатель несе відповідальність перед такими особами за 

відшкодування завданих збитків» [96]. 

 Безпосереднє виконання  умов досліджуваного договору пов’язане із 

категорією «звернення стягнення» на обтяжене іпотекою нерухоме майно, 

адже ця процедура є одним із напрямків належного виконання цього 

договірного зобов’язання. Між тим варто зазначити, що екстраполяція     

загальних підходів розгляду специфіки категорії «звернення стягнення», що 

напрацьовані у межах вітчизняного цивільного процесуального 

законодавства про виконавче провадження,  у площину  цивільного права 

недоцільна. Зокрема, це може призвести до невиправданого  ототожнення в 

іпотечному  праві  категорій «звернення стягнення» та «здійснення 

іпотекодержателем належного йому іпотечного права».  Лише на перший 

погляд може здатися, що з матеріально-правової та процесуально-правової 

точок  зору  ці категорії співпадають. Адже згідно приписів чинного 

цивільного законодавства України іпотекодержатель у випадку порушення 

його прав з боку боржника – іпотекодавця має право завернути стягнення 

на предмет іпотеки. Разом  з тим детальне та поглиблене  осмислення  

співвідношення розглядуваних категорій дозволяє дійти протилежного 

висновку,  обґрунтувавши його наступним чином.  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 звернення ним стягнення на 
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предмет іпотеки.  Крім цього,  звернення стягнення на предмет є лише 

одним із способів реалізації іпотекодержателем належного йому 

суб’єктивного цивільного права задовольнити свої матеріально-правові 

інтереси за рахунок реалізації належного іпотекодавцю предмета іпотеки. 

Адже крім звернення стягнення на предмет іпотеки у межах примусової 

судової процедури виконавчого провадження іпотекодержателю (за 

погодженням із іпотекодавцем) належить право визначити інший,  

альтернативний шлях досягнення розглядуваної правової мети.  Мова йде 

про порядок задоволення майнових інтересів іпотекодержателя у 

погодженому із іпотекодавцем добровільному  порядку - шляхом укладення 

договору про задоволення його вимог, що є об’єктом даного дослідження. 

Таким чином, з урахуванням матеріально-правового та процесуально-

правового підходу розглянуті правові категорії співвідносяться як 

матеріальне (суб’єктивне цивільне) право та одна із процесуальних форм 

забезпечення його здійснення із застосуванням публічно-правового 

примусу у випадках, передбачених чинним законодавством України.  Разом 

з тим, загальнодозвільний порядок правового регулювання цивільних 

відносин взагалі й іпотечних, зокрема, передбачає  норм активне 

забезпечення  належних умов для безперешкодного і  вільного здійснення 

суб’єктивних цивільних прав у механізмі виконання досліджуваного 

договірного зобов’язання.  

 У вітчизняній цивілістиці  існує усталена точки зору щодо розуміння 

категорії «здійснення суб’єктивного цивільного права». Так у своєму 

дослідженні Кот О. О. зазначає, що з точки зору цивільного закону 

здійсненням суб’єктивного права вважається фактичне вчинення тих дій, 

актів реальної поведінки особи, можливість вчинення яких надана цій особі 

шляхом закріплення за нею (набуття) суб’єктивного цивільного права [68, 

с. 18]. Аналогічну точку зору в різні часи висловлювали й інші вітчизняні 

цивілісти та  правники. Зокрема,  В. І. Борисова висловлює тезу про те, що   

«право регулює відносини через встановлення правового зв’язку між їх 
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учасниками, що проявляються у відповідних правах та обов’язках останніх» 

[10, с. 362]. «Дослідження реальної поведінки учасників правовідношення 

у співвідношенні з їхніми правами та обов’язками розкриває 

співвідношення форми та змісту, відповідність реальної поведінки 

встановленій правом моделі. Інакше кажучи, саме в цьому можна побачити 

результат дії норми. Співвідношення реальної поведінки з моделлю, 

закріпленою в правах та обов’язках, можна розглядати і з боку моделі, тобто 

як здійснення прав і виконання обов’язків» [128, с. 257]. 

У контексті виконання умов договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя  здійснення належного останньому права вимоги  полягає 

у наданій йому приписами чинного цивільного  законодавства України  та 

умовами досліджуваного договору  можливості задоволення своїх 

майнових вимог за рахунок відчуження  предмета іпотеки. Від вимог інших 

кредиторів це право відрізняється його переважністю перед ними. 

Нормативно-правові приписи чинного цивільного  законодавства України 

передбачають здійснення вказаного  суб’єктивного права іпотекодержателя 

у межах договору про задоволення його вимог  у судовому (примусовому)  

та у позасудовому (договірному) порядку. При цьому  позасудовий 

(договірний)  порядок звернення стягнення на предмет іпотеки більш  

узгоджується з  диспозитивними засадами правового регулювання 

приватноправових відносин. Між тим сучасна  конструкція іпотеки не 

зводиться , ні до права вимагати продажу заставленого нерухомого [31, с. 

293–294], а є правом на  отримання переважного задоволення, зокрема, з 

вартості заставленого нерухомого майна. Зміст іпотечного права, таким 

чином, визначається двома важливими правоможностями : 1) правом 

звернути стягнення на предмет іпотеки; 2) правом вимагати примусового 

відчуження  предмета іпотеки з метою задоволення своїх майнових 

інтересів. Їх послідовне здійснення має правовим наслідком поетапне 

досягнення мети, яку  прагнуть досягнути сторони  досліджуваного 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя. 
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Цілком природньо, що здійснення права вимоги іпотекодержателя,  

що має наслідком припинення досліджуваного договору, завершується 

отриманням іпотекодержателем майнового відшкодування з вартості 

предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами у межах  

відповідного юридичного процедурного порядку. Цей висновок очевидний  

не тільки з  теоретичної точки зору, але і підтверджується розташуванням  

нормативного матеріалу в Цивільному кодексі України. Зокрема,  про це 

свідчить зміст окремих статей, що регламентують порядок звернення 

стягнення  на заставне майно і визначають  порядок його реалізації (стаття 

590 та стаття 591 ЦК України). Окремий розділ Закону України «Про 

іпотеку» (Розділ V)  присвячений визначенню поетапного порядку  

задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки. 

  Досліджуючи процедурні особливості  заставних  та іпотечних 

відносин, Т. С. Шкрум робить висновок, що механізм реалізації застави 

відбувається в два етапи. Зокрема зазначає, що перший етап передбачений 

частина 6 статті 20 Закону України «Про заставу» й полягає в тому, що 

спочатку іпотекодавцю  потрібно отримати відповідне рішення судового 

органу, якщо інше не встановлено законом [150, с. 139–141]. Схожу 

позицію висловлює й О. С. Кізлова [61, с. 4–6] та О. В. Лазаренкова [70, с. 

74–79] та інші сучасні правники.  Професор Б. М. Гонгало у своєму 

дослідженні зазначає, що   задоволення інтересів заставодержателя за 

рахунок заставного майна відбувається в результаті послідовного вчинення 

низки дій: а) звернення стягнення на заставне майно; б) реалізація предмета 

застави; в) задоволення вимог заставодержателя за рахунок коштів, 

отриманих в результаті реалізації заставленого майна...» [21, с; 164]. З цього 

можна зробити висновок, що  автор виокремлює три етапи у процесі 

здійснення суб’єктивного права застави, де звернення стягнення на заставне 

майно розглядає як його початковий етап. 

Чинне іпотечне законодавство України передбачає можливість 

варіативного способу задоволення вимог заставодержателя, у випадку 
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визнання електронного аукціону таким, що не відбувся, так  відповідно 

статті 49 Закону України «Про Іпотеку» «у разі оголошення третього 

електронного аукціону таким, що не відбувся, іпотекодержатель має право 

залишити за собою предмет іпотеки за початковою ціною третього 

електронного аукціону в порядку, передбаченому частиною першою цієї 

статті». 

  Очевидним є той факт, що  задоволення вимог заставодержателя, 

особливо за наявності кількох заставних прав на одне майно, тісно пов’язані 

з фактом розподілу коштів,  отриманих у ході  реалізації  обтяженого 

іпотекою нерухомого майна. Так,  чинним вітчизняним іпотечним  

законодавством встановлено, що «розподіл коштів від продажу предмета 

іпотеки між іпотекодержателем та іншими особами, що мають 

зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, здійснюється відповідно 

до встановленого пріоритету та розміру цих прав чи вимог. Решта виручки 

повертається іпотекодавцю» ( пункт 7 статті 38 Закону України «Про 

іпотеку») [97, ст. 38]. 

Факт реалізації  предмета іпотеки у цьому юридичному складі  є 

остаточним юридичним фактом, з настанням якого відбувається фактичне 

задоволення вимог іпотекодержателя, що має  наслідком припинення 

договору про задоволення його вимог. Більш того, як  зазначалось вище, 

при визнанні таким, що не відбувся повторного (третього) електронного 

аукціону, іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги шляхом 

залишення предмета іпотеки за собою. Відтак, варто погодитися з позицією 

Б. М.  Гонгало, який  пропонує виділяти у механізмі здійснення 

суб’єктивних цивільних прав заставодержателя  (у досліджуваному випадку 

– іпотекодержателя)  додаткову третю стадію - стадію задоволення вимог 

заставодержателя. Ця пропозиція є обґрунтованою. 

  Механізм здійснення іпотечного права вимоги включає низку  

етапів, успішне закінчення яких  має наслідком належне  виконання і 

припинення досліджуваного  договору. Зокрема, фінальний етап передбачає 
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звернення стягнення на предмет іпотеки, завершення якого має наслідком  

остаточне задоволення вимог іпотекодержателя і припинення 

досліджуваного договору.  Виокремлення вказаних етапів є  доцільним не 

лише з теоретичної, а й корисним  із практичної точки зору. Адже  дозволяє: 

1) висвітлити динамічні аспекти розвитку правовідносин, зміст яких 

складає право вимоги іпотекодержателя; 2) окреслити коло юридичних 

фактів юридичного складу, на підставі якого виникає право 

іпотекодержателя та інших необхідних  обставин, що підлягають 

встановленню у ході процедури  звернення стягнення; 3) здійснити належну  

фактофіксацію  вказаних юридичних фактів та інших юридично вагомих 

обставин у договорі іпотеки, рішенні суду, договорі про задоволення вимог 

іпотекодержателя тощо, забезпечивши таким чином легітимність  

переведення етапу  здійснення  права застави  у етап  звернення стягнення 

на предмет іпотеки з кінцевим правовим наслідком у вигляді припинення 

досліджуваного договору. 

Разом з тим, юридично вагомі дії по  зверненню стягнення на предмет 

іпотеки  розглядаються більшістю правників як етап здійснення права 

застави, у досліджуваному випадку - іпотеки. Тому цілком природньо, що 

вони  передують у часі  фактичному задоволенню вимог іпотекодержателя 

шляхом  продажу заставленого майна, включаючи механізм  його реалізації 

у порядку,  встановленому чинним законодавством України. Цей порядок 

передбачає не лише наявність легітимних  правових підстав для здійснення 

стягнення, а й встановлення певних  процесуально- та матеріально-

правових умов, що дозволяють здійснити  реалізацію предмета іпотеки. До 

них слід віднести: 1) фізична наявність та титульна підтвердженість прав на  

нерухоме майно або його частину, що підлягає реалізації (наявність 

предмета  стягнення); 2) наявність зафіксованих у договорі іпотеки та (за 

наявності) у договорі про задоволення вимог іпотекодержателя вимог, що 

гарантувались  іпотекою та задовольняються за рахунок реалізації предмета 

іпотеки (наявність юридично зафіксованого обсягу стягнення); 3) 
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можливість визначення оціночної вартості предмета іпотеки, що визначає 

його стартову в ціну у відповідному визначеному механізмі його реалізації  

(наявність початкової продажної ціни предмета іпотеки); 4)  визначений 

договором іпотеки та (за наявності) договором про задоволення вимог 

іпотекодержателя механізм реалізації предмета іпотеки.  

Отже, належна легітимізація окреслених юридичних фактів та   умов 

є передумовою  реалізації предмета іпотеки та задоволення майнових вимог 

іпотекодержателя як основної мети,  якої він прагне досягти, а її 

безперешкодне фактичне  досягнення і визначає означає основну правову 

мету застосування категорії   «звернення стягнення» у заставному 

(іпотечному) праві України.  У випадку їх  належної фактофіксації вони є 

необхідними і достатніми для визнання процедури звернення стягнення 

такою, що опосередковує здійснення іпотечного права  на етапах звернення 

стягнення на предмет іпотеки  та наступної  його реалізації з метою 

задоволення майнових вимог іпотекодержателя. 

Таким чином, розвиваючи існуючі усталені теоретичні погляди на 

звернення стягнення у заставному (іпотечному)  праві, вважаємо за 

доцільне під зверненням стягнення на предмет іпотеки розуміти 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. При цьому категорію «звернення стягнення» слід 

розглядати як примусову реалізацію предмета іпотеки та як спосіб 

примусового впливу на боржника, що забезпечує задоволення майнових 

інтересів іпотекодержателя. Водночас, слід зазначити про  існування іншої 

точки зору. Деякі  науковці не хочуть визнавати різницю між здійсненням 

іпотечного права  та зверненням стягнення на предмет іпотеки як 

правовими підставами припинення досліджуваного договору. З цього 
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слідує, що конструкція  звернення стягнення трактується ними у широкому  

розумінні,  тобто  охоплює всі юридично вагомі дії заставодержателя по  

зверненню стягнення на предмет іпотеки  та його реалізації. Вказаний 

погляд на проблему ґрунтується  на розгляді процедури звернення 

стягнення виключно як форми примусової реалізації матеріально-правових 

вимог іпотекодержателя.   У цьому випадку процедура  звернення стягнення 

на предмет іпотеки повністю ототожнюється з позовною формою захисту 

цивільних прав та наступним примусовим вилученням та реалізацією 

закладеного майна, в рамках виконавчого провадження. Зазначений суто 

процесуальний підхід до трактовки розглядуваної категорії абсолютно не 

враховує головної мети встановлення іпотеки як одного із найбільш дієвих 

способів забезпечення належного виконання зобов’язання. Для цивілістів 

абсолютно очевидно та аксіоматично, що ця ціль полягає перш за все у 

спонуканні іпотечного боржника до належного у широкому розумінні 

виконання зобов’язання. При цьому сам механізм звернення стягнення на 

предмет іпотеки, з урахуванням вказаної мети цієї конструкції,  має 

другорядне, навіть факультативне значення і з матеріально-правової точки 

зору ніяк не може трактуватись як самоціль іпотекодержателя. Основна 

його правова мета полягає у стимулюванні іпотечного боржника своєчасно 

і у визначеному договором, що  забезпечений іпотекою, обсязі та у спосіб 

виконати взяті на себе зобов’язання перед іпотекодержателем. 

Крім цього, вказаний суто процесуальний підхід до визначення 

сутності конструкції «звернення стягнення» не підлягає розгляду як 

обґрунтований, тому  що у його межах звужується комплекс правових 

можливостей іпотекодержателя. Зокрема, не враховується існування 

позасудової можливості звернення стягнення в механізмі здійснення права 

іпотекодержателя у межах виконання досліджуваного договору.  Отже 

розгляд категорій  «звернення стягнення» та «здійснення права застави» як 

беззастережно тотожних  суперечить матеріально-правовому 
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нормативному підходу, визначеному нормативними приписами статті 90, 

591 ЦК України та Розділу V  Закону України «Про іпотеку». 

Належне іпотекодержателю за договором іпотеки право звернення   

стягнення на предмет іпотеки  може бути реалізовано у межах двох окремих 

юридичних механізмів.  Досліджуване право вимоги може  бути звернене 

іпотекодержателем до іпотекодавця у межах застосування одного із 

механізмів  публічно-правового примусу   у формі поданої до суду позовної 

вимоги до іпотекодавця. Цей механізм є міжгалузевим, позаяк реалізується 

на підставі нормативних приписів двох галузей вітчизняного права – 

цивільного права та цивільного процесуального права України. Другий 

юридичний механізм звернення права вимоги іпотекодержателя є суто 

матеріально-правовим і змодельований  за  рахунок нормативних приписів 

цивільного права України. Його реалізація унормована приписами актів 

вітчизняного цивільного законодавства та положеннями  досліджуваного 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя і пов’язана  з приватно-

правовим примусом, спрямованим на забезпечення  здійснення ним 

належних суб’єктивних цивільних, зокрема, іпотечних  прав. Такі 

примусові заходи за своїм призначенням розглядаються як засоби захисту 

порушених суб’єктивних прав. 

 Очевидно, що у вказаному ракурсі звернення стягнення слід 

трактувати як примусову реалізацію предмета іпотеки і розглядати як 

спосіб примусового впливу на боржника,  що забезпечує виконання 

основного зобов’язання. Його універсальність полягає у тому, що цей вплив 

може здійснюватись як у судовому, так й в позасудовому порядку,  тобто не 

виключається можливість  його застосування у передбачених законом 

випадках за згодою сторін. Зокрема, «Конституційний Суд України у справі 

№ 1-2/2002 за конституційним зверненням Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Торговий Дім Кампус Коттон клаб» щодо офіційного 

тлумачення положення частини 2 статті 124 Конституції України (справа 

про досудове врегулювання спорів) (рішення № 15-рп/2002 від 09.07.2002) 
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зазначає, що досудове врегулювання спору може мати місце також за 

волевиявленням кожного з учасників правовідносин і за відсутності в 

договорі застереження щодо такого врегулювання спору» [111]. 

 Потенційна можливість добровільного підкорення боржником 

відповідній процедурі стягнення у межах реалізації відповідного способу 

забезпечення, на нашу думку, не змінює  природи останнього  як 

примусового заходу. Це пояснюється тим, що  можливість застосування 

примусу унормована, а тому він може бути застосований до іпотекодавця у 

межах здійснення іпотечного права іпотекодержателя. В межах 

досліджуваного договірного порядку задоволення вимог кредитора 

змінюється суб’єкт права застосування позасудового примусу – в 

останньому випадку ним виступає сам  іпотекодержатель, а тому він носить 

приватно-правовий характер.  

Традиційно звернення стягнення на закладене майно відносять до  

інших засобів захисту цивільних прав, передбачених у статті 16 ЦК 

України. У системі способів захисту цивільних прав іпотекодержателя він 

кваліфікується  як спеціальний, тобто встановлений для захисту права 

застави як суб’єктивного права заставодержателя. 

Ґрунтовний аналіз вітчизняної правової літератури,  присвяченої 

дослідженню іпотечних відносин,   свідчить про існування полеміки  щодо 

того, чи є досліджуване право вимоги іпотекодержателя звернути стягнення 

на предмет іпотеки  правовим засобом захисту суб’єктивних цивільних  

прав  чи  мірою  цивільно-правової відповідальності. 

У цивілістичній доктрині,  послідовний порядок практичного 

здійснення досліжуваної вимоги іпотекодержателя щодо  звернення 

стягнення на предмет іпотеки,  нерідко пов’язується із поняттям юридичної 

процедури. Вказаний підхід породжує проблематику самої допустимості 

розгляду процедурних питань у сфері не науки  цивільного процесуального 

права,  що цілком природньо  і припустимо, а саме у межах цивілістичних 

досліджень.   Варто висловити думку про те,  що юридичні процедури в 
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широкому розумінні цієї категорії  є надбанням всіх галузей вітчизняного 

права, є потужним та надзвичайно універсальним  засобом регулювання 

суспільних  відносин і припустимі для дослідження у межах цивілістики. 

При цьому найбільш  значимих наукових результатів з цілком  зрозумілих  

причин у цій сфері наукових досліджень досягли фахівці у галузі 

процесуального права.  Так, С. Фурса, досліджуючи категорію звернення 

стягнення на майно боржника, розглядає останню як процес, в якому 

пропонує враховувати всі аспекти майбутнього виконання і виділяє  в ньому 

наступні складові. «Це: 1. виявлення майна боржника. Виявлення майна 

може здійснюватися як самим державним виконавцем, так й  іншими 

органами за його дорученням і згідно з законом (стаття 40 Закону України 

«Про виконавче провадження»); 2. Арешт, включає опис і оцінку майна; 3. 

Вилучення майна; 4. Передача майна на зберігання; 5. Зберігання майна; 6. 

передача майна торговим або іншим організаціям для реалізації; 7. 

Реалізація майна [127, с.8–13]. Розгляд  звернення стягнення як стадії 

реалізації права застави (іпотеки), що передбачає вчинення 

іпотекодержателем активних дій, спрямованих на встановлення умов 

реалізації обтяженої заставою нерухомості та обсягу вимог 

заставоутримувача, що підлягають задоволенню, не виключає, а навпаки, 

передбачає розуміння категорії звернення стягнення заставу (іпотеку) як 

юридичної процедури. В цьому аспекті звернення стягнення слід 

розглядати як встановлений законом або договором комплекс послідовно 

вчинених юридично вагомих дій та вчинків, спрямованих на досягнення 

певного правового результату. По-перше, вчинені під час звернення 

стягнення юридичні дії, спрямовані на виникнення відносин з реалізації 

закладеного майна із єдиною метою - задоволення вимог іпотекодавця. По-

друге, зазначені дії можуть бути вчинені тільки в певній послідовності, 

передбаченій чинним  законодавством України та умовами договору про 

іпотеку. По-третє, відносини, що складаються у процесі здійснення 

звернення стягнення на предмет іпотеки,   завжди спрямовані на реалізацію 
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основного, головного для них іпотечного зобов’язання. Очевидно, у 

іпотечному праві звернення стягнення як юридична процедура виконує 

функцію формування юридико-фактичної основи виникнення 

правовідносин щодо реалізації заставленого майна як наступного етапу у 

механізмі здійснення права застави. 

  Як вказує з цього привода Н. Ю. Рассказова «для реалізації 

можливості заставоутримувача одержати задоволення своїх вимог за 

рахунок вартості предмета застави «потрібна наявність двох фактів 

цивільного права (двох юридичних складів): факту звернення на предмет 

застави і факту його реалізації» [108, с. 17].  У цьому звернення стягнення 

на предмет іпотеки  автор інтерпретує як «сукупність юридичних дій, у 

результаті здійснення яких заставоутримувач підтверджує своє право 

приступити до реалізації закладеного майна», а саму реалізацію предмета 

іпотеки  розглядає як «матеріально-правовий наслідок звернення 

стягнення» [108, с. 17]. Безумовно, характеристика звернення стягнення як 

юридичного факту та вказівка на причинно-наслідковий зв’язок між 

зверненням та реалізацією предмета застави дозволяють показати рух 

правових відносин, що опосередковують здійснення права вимоги  

заставодержателя у межах договорами іпотеки та досліджуваної договірної 

конструкції. 

З урахуванням проаналізованих наукових підходів та законодавчих  

положень, найбільш доречним та обґрунтованим вбачається   виділення 

двох можливих доктринальних підходів до  характеристики однієї 

юридичної процедури, що опосередковує звернення стягнення  на предмет 

іпотеки : процесуально-правового  та матеріально-правового. У межах 

цього дослідження основний наголос буде зроблено на останньому. Так, 

нормативні положення частини першої статті 591 ЦК України 

встановлюють можливість звернення стягнення на предмет застави у 

судовому порядку, не виключаючи при цьому  позасудову форму його 

здійснення.  Відповідно з матеріально-правової точки зору розрізняють два 
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окремих можливих порядки реалізації предмета іпотеки - регульований 

нормами процесуального (шляхом продажу з публічних торгів) та 

регульований нормами матеріального права (шляхом укладення договору 

купівлі-продажу іпотекодержателем з третьою особою). У такому контексті 

звернення стягнення на предмет іпотеки, що  здійснюється  у судовому 

порядку, можливо,  досліджена у науці цивільного процесуального права як 

процесуальна юридична процедура. А стягнення, яке звертається на 

предмет іпотеки на підставі   іпотечного  договору (чи на підставі відповідне 

застереження в іпотечному договорі) чи окремого акцесорного договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя менш досліджене правниками-

процесуалістами. Це пояснюється тим, що   позасудовий  порядок  

задоволення вимог іпотекодержателя унормований нормативними 

приписами матеріального цивільного  права. Варто зазначити, що на  

предмет іпотеки м отже бути  звернено  стягнення за виконавчим написом 

нотаріуса. Цей механізм може застосовуватись в іпотечних 

правовідносинах у випадках доведеності стягувачем факту безспірності  

заборгованості. Можливість  звернення стягнення  на предмет іпотеки у у 

вказаному позасудовому порядку по суті нічого  не змінює. Очевидно, що в 

останньому випадку матеріальна процедура ускладнюється публічно-

правовим елементом, оскільки виконавчий напис нотаріуса виступає 

підставою реалізації закладеного майна у разі невиконання заставодавцем 

умов вимоги іпотекодавця за досліджуваним договором  про звернення 

стягнення на предмет іпотеки у позасудовому порядку. 

 

  

3.2. Захист суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів 

сторін договору про задоволення вимог іпотекодержателя 

 

 

Питання захисту прав та законних інтересів сторін договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя має як теоретичне, так і практичне 

значення.  Більш того, в цивілістиці висловлювались думки про те,  що  
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застава  взагалі й іпотека,  зокрема, мають правове значення виключно 

способів захисту суб’єктивних цивільних прав [17, с. 121–126]. 

Спорідненість між засобами захисту суб’єктивних цивільних прав та 

мірами цивільно-правової відповідальності полягає у можливості 

застосування примусу до несправного боржника.  При цьому застосування 

примусу не може бути довільним, адже це може призвести до порушення 

прав та законних інтересів боржника – суб’єкта, до якого звернено примус.  

З цієї точки зору вони підлягають розгляду  як закріплений нормативно 

процедурний цивільно-правовий засіб  потенційного застосування одного із 

двох різновидів припустимого у приватно-правовій сфері примусу, 

спрямованим на фактичне виконання боржником основного зобов’язання. 

При цьому варто зазначити, що вони можуть мати як нормативно-

процедурний, так і саморегулятивно-процедурний характер. Саморегулівна  

процедура звернення стягнення на предмет іпотеки передбачається у межах 

досліджуваного договору про задоволення вимог іпотекодержателя. При 

цьому, ця процедура також не є довільною і зовсім неврегульованою, вона 

регулюється вказаним вище договором, у приписах якого покрокова 

специфіка  її провадження узгоджується у межах домовленості   між 

іпотекодержателем та іпотекодавцем. Між тим, деякі інші способи  

забезпечення належного виконання зобов’язання, при їх  характеристиці як 

правових засобів та дослідженні притаманних їм функцій в механізмі 

виконання забезпеченого  ними зобов’язання, виконують у цивільному 

обороті не тільки  забезпечувальну, а й  деякі інші функції. Комплекс 

виконуваних ними функцій вирізняє кожен із засобів забезпечення 

виконання зобов’язання, забезпечує їх модельне різноманіття та дозволяє у 

межах загальнодозвільного типу правового регулювання кожному 

учаснику цивільних відносин обрати серед них найоптимальніший для 

своїх потреб та уподобань спосіб. Застава (та іпотека як її різновид),   на 

відміну від неустойки чи завдатку, не трансформується в міру 

відповідальності, оскільки звернення стягнення на предмет застави 
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(іпотеки) не передбачає додаткових майнових втрат для боржника. Сутність 

іпотечних правовідносин і до, і після настання терміну виконання 

основного зобов’язання єдина і полягає у належному  забезпеченні 

зобов’язання.  Зважаючи на сказане,   дострокове звернення на предмет 

іпотеки у зв’язку з істотним порушенням умов договору про іпотеку 

прибічники цієї точки зору  розглядають як правовий засіб захисту прав 

іпотекодержателя. 

Протилежної точки зору у цьому питанні дотримується                            

Ю. А. Кожина. Досліджуючи питання відповідальності за договором про 

іпотеку, вона враховує погляди О. С. Іоффе на природу цивільно-правової 

відповідальності як санкції за правопорушення, що викликає для 

порушника настання негативних наслідків у вигляді позбавлення 

суб’єктивних цивільних прав або покладання нових або додаткових 

цивільно-правових обов’язків. Виходячи з наведених висновків відомого 

правника, вона робить висновок, що «...притягнення до відповідальності 

боржника за договором іпотеки має наслідком припинення застави, 

оскільки єдиною мірою відповідальності у такому зобов’язанні є 

можливість звернення на майно боржника, що є предметом договору 

іпотеки» [63, с. 15]. Специфіка відповідальності боржника за договором 

іпотеки, на її думку, полягає у позбавленні його права власності на майно, 

що є предметом іпотеки, а також у припиненні зобов’язання, виконання 

якого забезпечувалося іпотекою. 

У контексті вказаного вище, вбачається,  що втрата  іпотекодавцем 

права власності на предмет іпотеки в результаті звернення стягнення на 

нього,  не може розглядатися як основна ознака, що дозволяє віднести 

звернення стягнення на заставлене  майно як санкцію до заходів цивільно-

правової відповідальності, навіть якщо стягнення звертається внаслідок 

істотного порушення умов договору іпотеки. Можливість вибуття предмета 

застави (іпотеки) з майнової сфери заставника спочатку закладено у самій 

конструкції заставних правовідносин, де позбавлення права власності не 
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може розглядатися як додаткова санкція, що виникла внаслідок 

правопорушення. Вилучення у власника належного йому майна, яке він 

добровільно передав іпотекодержателю у якості предмета іпотеки,  є цілком 

прогнозованим наслідком реалізації способу забезпечення виконання 

зобов’язання в силу прийнятого іпотекодавця на себе зобов’язання, а не 

несприятливим майновим наслідком нееквівалентного характеру. У 

результаті звернення стягнення на предмет іпотеки відбувається 

насамперед виконання забезпеченого іпотекою зобов’язання, а при 

застосуванні заходів відповідальності виникають автономні і додаткові  по 

відношенню до обов`язків, прописаних у договорів,  обов`язки,  які  мають 

характер несприятливих для боржника наслідків майнового характеру і 

підпадають під категорію цивільно-правових санкцій. Наприклад, це може 

бути самостійний і окремий обов’язок боржника щодо сплати відсотків за 

неправомірне користування неповерненими добровільно  чи  несвоєчасно 

поверненими у межах строків належного виконання забезпеченого 

іпотекою грошового  зобов’язання чужими грошовими коштами, пеня чи 

неустойка, а також додатковий обов’язок  щодо відшкодування збитків.   

Якщо публічно-правовий чи приватноправовий примус 

використовується для забезпечення виконання обов’язку іпотекодавця, що 

кореспондує праву вимоги іпотекодержател за договором про задоволення 

вимог іпотекодержателя, що є елементом регулятивних цивільних 

правовідносин, ми маємо справу з такими цивільно-правовими засобами 

захисту, які за своєю правовою природою є конструкціями, що 

забезпечують динаміку охоронних правовідносин.   

Очевидно, критерій підстави звернення на заставлене майно також не 

дозволяє віднести  засіб захисту одночасно і до заходів відповідальності, 

оскільки застосування його застосування можливе не лише за наявності 

протиправності та вини (частини першої 1 статті 589 ЦК України, стаття 33  

Закону України «Про іпотеку»), лише протиправності (стаття  Закону 
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Україну «Про іпотеку»), а й у відсутність цих умов (стаття Закону України 

«Про іпотеку»). 

 Розмежування засобів захисту та засобів відповідальності в 

інструментальній  теорії права здійснюється і за низкою інших критеріїв. 

Так, для реалізації вимоги іпотекодержателя щодо звернення стягнення на 

предмет іпотеки, незалежно від того, чи є іпотекодавцем за договором 

іпотеки боржник чи третя особа, не характерна властива засобам 

відповідальності спрямованість негативного впливу на правопорушника. 

Тому застосування санкції у вигляді звернення стягнення на предмет 

іпотеки передбачає врахування певних додаткових  чинників. Мова йде про 

такі чинники як особистість правопорушника, його кредитна історія,  його 

порядність та здатність дотримання договірної дисципліни, його сімейний 

та майновий стан та ін. Навіть стягнення, що звертається на предмет іпотеки 

внаслідок суттєвого порушення  іпотекодавцем  умов договору іпотеки,  не 

переслідує мети суспільного осуду та покарання іпотекодавця. Перш за все  

розглядуваний різновид стягнення забезпечує захист суб’єктивних 

цивільних  прав та законних інтересів іпотекодержателя і стимулює 

іпотекодавця до належного виконання свого основного зобов’язання через 

ризик втрати визначеного договором іпотеки майнового забезпечення. 

Стягнення, яке звертається на предмет  іпотеки внаслідок порушення 

забезпеченого іпотекою зобов’язання, спрямоване також в першу чергу на 

відновлення майнового положення іпотекодержателя, що існувало до 

порушення умов договору шляхом задоволення його майнових інтересів за 

допомогою звернення стягнення на предмет іпотеки. Крім того, звернення 

стягнення тісно пов’язане з суб’єктивним правом іпотекодержателя,  що 

захищається, його застосування  може бути обумовлене умовами 

досліджуваного  договору  або замінено  іншим правовим засобом (за 

домовленістю між іпотекодавцем та іпотекодержателем), що є цілком 

допустимим при застосуванні засобів цивільно-правової відповідальності. 
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Аналіз чинного законодавства України свідчить, що законодавцем 

передбачено  певні умови, з настанням яких кредитор має право звернути 

стягнення на заставлене майно (іпотеку) ( ст. ст. 12, 33 Закону України «Про 

іпотеку). «За наявності вказаних, а також тих, що можуть бути додатково 

передбачені іпотечним договором, підстав для звернення стягнення на 

предмет іпотечного договору, іпотекодержатель вправі скористатися 

правом на задоволення власних майнових вимог та обрати найбільш 

вигідний для себе спосіб захисту власних прав та законних інтересів» [119, 

с. 138]. Відповідно статті 12 Закону України «Про іпотеку» «у разі 

порушення іпотекодавцем обов’язків, встановлених іпотечним договором, 

іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного 

зобов’язання, а в разі його невиконання – звернути стягнення на предмет 

іпотеки, якщо інше не передбачено законом» [97, ст. 12]. Аналіз 

нормативних положень чинного законодавства України свідчить, що 

порушення обов’язків іпотекодавця дає право іпотекодержателю  спочатку 

вимагати дострокового виконання основного зобов’язання і лише у разі, 

якщо це вимога не буде виконана, заставоутримувач має право вимагати 

звернення тягнення на заставлене  майно.  

Обставини, що визначають можливість іпотекодержателя ініціювати 

процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки, займають ключове 

значення для початку функціонування відповідного юридичного механізму, 

що у кінцевому рахунку передбачає припинення права власності 

іпотекодавця на відповідне майно. Проте, на жаль, зазначені вище 

положення Закону України «Про іпотеку» встановлюють досить абстрактну 

підставу для початку процедури звернення стягнення на предмет іпотеки 

іпотекодержателем у вигляді «невиконання або неналежного виконання 

боржником свого основного зобов’язання». Вбачається, що сторони 

договору можуть лише конкретизувати її у договорі про задоволення вимог 

іпотекодержателя.   
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У підприємницькій практиці та у міжнародній договірній практиці 

існують положення, згідно з якими факт порушення договору застави є 

одночасно порушенням зобов’язання, що забезпечується заставою [57, с. 6]. 

У міжнародній практиці такі положення називаються «cross-default 

provision» – положення про крос-дефолт. У економічному обороті під час 

укладання угод дефолтом називається порушення зобов’язань, одним із 

різновидів є крос-дефолт, який характеризується тим, що внаслідок 

порушення одного зобов’язання порушуються й інші, пов’язані з ним, 

наприклад, порушення зобов’язань за договором франчайзингу веде до 

невиконання договору оренди приміщення. При укладанні договору 

застави, умова про крос-дефолт може бути включено до договору за згодою 

сторін, воно гарантує та захищає додатково права та інтереси 

залодержателя (іпотекодержателя). Крос-дефолт – це договірний 

інструмент і сторони вправі структурувати його під час укладання 

договору,  при цьому обставини настання крос-дефолту прописуються по-

різному. Крос-дефолт – це конструкція, що застосовується під час 

укладання договору застави (іпотеки), при цьому сторони можуть включити 

до нього умову, де  мають бути прописані обставини настання крос-

дефолту. Зокрема, розглядувана обставина  може наступити у наступних 

випадках: порушенняя зобов’язань заставником перед заставоутримувачем; 

порушення зобов’язань заставником перед третіми особами; порушення 

договору не тільки заставником, а й афілійованими особами. 

У договорі застави (іпотеки)  вказується також причини настання 

крос-дефолту, наприклад, регулярні невиплати грошових сум кредитору, 

розпорядження заставленим майном без згоди іпотекодержателя, 

порушення про підтримання певного залишку на заставному рахунку тощо. 

Слід враховувати, що оголошення крос-дефолту - це право 

іпотекодержателя і  у досліджуваному договорі має бути зазначений термін,  

протягом якого може бути оголошений  крос-дефолт. Якщо  в цей період 

іпотекодержатель не оголосить крос-дефолт, буде вважатися, що він 
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відмовився від цього права і не зможе його реалізувати у майбутньому. 

Положення про крос-дефолт, прописане як факультативна умова договору  

застави (іпотеки)  чи досліджуваного договору у вітчизняній договірній 

практиці може одночасно слугувати способом захисту прав іпотекодавця і   

додатковою мірою  відповідальності  іпотекодержателя. Зазвичай ця міра 

відповідальності  настає у разі невиконання своїх  зобов’язань 

іпотекодержателем. Наразі договірні   положення про правові наслідки 

можливого  обопільного  невиконання іпотечних зобов’язань є ефективним 

засобом забезпечення захисту прав та законних інтересів як 

іпотекодержателя,  так й  іпотекодавця. Вони  виявилися досить 

ефективними у міжнародній та європейській договірній практиці і 

заслуговують на застосування у вітчизняному секторі договірного 

регулювання іпотечних відносин . 

  Проаналізувавши низку таких ознак, як правова підстава 

виникнення та реалізації,  призначення у механізмі цивільно-правового 

регулювання досліджуваного сегмента цивільних відносин, напрямків 

регулятивного впливу  на суб’єктів цивільного права, сфери застосування, 

варто дійти наступного висновку.  Вимога  іпотекодержателя щодо  

звернення стягнення на предмет іпотеки  в одному із значень є  цивільно-

правовим засобом захисту його прав і віднесенню до правових засобів  

цивільно-правової відповідальності   не підлягає. Не змінює правової 

сутності звернення стягнення як способу захисту суб’єктивних цивільних 

прав та законних інтересів іпотекодержателя її застосування внаслідок 

суттєвого порушення іпотекодавцем умов договору іпотеки. З цієї ж 

причини не може вважатися прийнятним можливий бінарний підхід, що 

передбачає визнання подвійного  характеру правової природи  звернення 

стягнення на обтяжене іпотекою нерухоме майно у межах виконання умов 

досліджуваного договору. Адже лише на поверхневий погляд воно може 

розглядатись  і як  різновид  способів  захисту - у разі порушення умов, що 

забезпечує зобов’язання, і як міра цивільно-правової відповідальності — у 



 165 

 

разі суттєвого порушення іпотекодавцем  умов договору іпотеки і 

досліджуваного договору. 

Наразі  наявні дві   окремі юридичні процедури забезпечення захисту 

прав  іпотекодержателя шляхом звернення стягнення на  предмет іпотеки  - 

судова та позасудова. Відносини  у   сфері захисту прав іпотекоджержателя 

та іпотекодавця регламентуються комплексом нормативно-правових актів 

різногалузевої належності. Судовий порядок  звернення стягнення на 

предмет іпотеки,  як санкціонований Законодавцем  примусовий публічно-

правовий  механізм реалізації забезпечення прав та законних інтересів  

іпотекодержателя у межах іпотечних правовідносин, переважно   

ґрунтується  на нормах цивільного процесуального права.  Позасудовий 

порядок захисту прав та законних інтересів сторін досліджуваного 

договору, як неодноразово зазначалось,  має договірну природу. Тому він 

підпорядковується  нормам матеріального цивільного права і 

характеризується нормативним впливом саме на матеріально-правові 

наслідки захисту прав та законних т нерестів сторін договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя. При цьому очевидно, що  обидва 

досліджувані захисні  механізми  у своїй сутності  знаходять 

регламентаційне підґрунтя  у матеріальному цивільному праві. Адже саме 

нормативно-правові приписи цивільного права України  визначають  

вимоги до легітимності юридичної підстави стягнення,  цивільно-правові  

способи стягнення, визначають механізми оцінки предмета іпотеки як 

об’єкта стягнення, унормовують характер  та обсяг правових можливостей 

сторін договору  та способи захисту належних їм прав та законних інтересів. 

Виходячи із зазначеного, відносини, що виникають у сфері захисту прав та 

законних інтересів сторін досліджуваного договору, враховуючи як  

судовий, так і  позасудовий  порядок, мають допоміжний (обслуговуючий) 

процедурний характер і підлягають віднесенню до охоронних 

правовідносин. Адже вони є похідними по відношенню до регулятивних  

цивільно-правових  механізмів забезпечення динамічних аспектів розвитку   
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головного правовідношення. Адже саме безперешкодне здійснення  

належних їм прав у межах регулятивних іпотечних правовідносин є 

бажаним як для іпотекодавця, так і для іпотекодержателя,  як суб’єкта права 

вимоги за досліджуваним договором. Відповідно і основні способи захисту 

їх порушених прав, що реалізуються у межах охоронних іпотечних 

правовідносин,  за своєю правовою природою та правовими наслідками їх  

застосування завжди є цивільно-правовими. 

Будучи тісно пов’язаними з процесуальними нормами, нормативні 

приписи  цивільного права, що регулюють відносини у сфері захисту прав 

та законних інтересів іпотекодержателя шляхом звернення стягнення на 

предмет іпотеки, не лише визначають правові підстави для  стягнення  

коштів. Ці норми визначають також організаційно-процедурний порядок 

захисту суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів  

іпотекодержателя,  оскільки встановлюють порядок здійснення стягнення 

на заставне майно (предмет іпотеки). Цей порядок являє собою  певний 

алгоритм поведінки управоможеного і зобов’язаного суб’єктів 

(іпотекодержателя і іпотекодавця відповідно) у встановленій чинним 

цивільним законодавством України процедурі захисту прав 

іпотекодержателя шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. 

Алгоритмом цей порядок можна образно назвати виходячи з того, що ним 

охоплюється певні упорядковані дії, що мають властивість  постійно 

повторюватись у визначеній нормативно  чіткій послідовності, що є за 

загальним правилом однаковою абсолютно для всіх учасників іпотечних 

правовідносин. Алгоритмічна визначеність та нормативна бездоганність 

досліджуваної охоронно-захисної юридичної процедури забезпечує  

реалізацію права заставодержателя вимагати  відновлення можливості 

реалізації своїх  майнових інтересів  за рахунок обтяженого заставою 

(іпотекою) майна і опосередковує юридично виважену та нормативно   

упорядковану динаміку досліджуваних договірних іпотечних 

правовідносин. 
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Варто  зазначити, що  категорія  «звернення стягнення на предмет 

іпотеки» є видовою стосовно категорії  «звернення стягнення на майно 

боржника за зобов’язаннями власника». Таке  розмежування логічно 

випливає із положень статті 349 та статті 590 ЦК України. А оскільки 

чинний  Цивільний  кодекс України побудовано за пандектною системою, 

то в ієрархії цивільно-правових норм, що регламентують питання стягнення 

у цивільному праві, та з урахуванням наявності двох спеціальних законів, 

що регулюють окремо заставні та іпотечні відносини (Закон України «Про 

заставу» та Закон України «Про іпотеку»), можна виділити декілька 

нормативних блоків. Зокрема: 1) блок норм, що входять до складу 

заставного права, та які застосовуються при зверненні стягнення на 

заставлене майно як загальні положення заставного права (стаття 589, 

стаття 590 ЦК України); 2) блок спеціальних норм, що регулюють 

відносини щодо звернення стягнення на предмет  іпотеки. У Законі України 

898-ІV «Про іпотеку» досліджуваному питанню присвячений розділ V і 

частина норм VI розділу, ряд питань, вирішуваних на стадії звернення 

стягнення, наприклад, обсяг і об’єкт стягнення, знаходять своє нормативне 

врегулювання в інших главах закону. Зазначені норми в будь-якому  

випадку не могли б забезпечувати якісне правове регулювання 

досліджуваних відносин без блоку нормативних приписів, які присвячені 

захисту суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів учасників 

досліджуваних договірних іпотечних правовідносин. Цей загальний масив 

включає як загальній, так і спеціальні  захисні нормативні  положення.  

Необхідно також зазначити, що юридичній літературі думка про 

можливість виокремлення субінституту як окремого у системі права вперше 

висловив О. С. Іоффе: «Інститут не лише не останній після норми підрозділ 

галузі права (є ще й підгалузі), але й не завжди  перший підрозділ, 

наступний за нею, оскільки самостійні органічні утворення зустрічаються 

іноді й усередині інституту. Такі утворення можна назвати субінститутами» 

[55].  
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 Очевидно, цивільно-правові норми, що регламентують іпотечні 

відносини на етапі захисту прав та законних інтересів іпотекодержателя 

шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки,  повинні забезпечувати 

дотримання заставодержателем необхідних матеріально-правових умов, що 

дозволяють при здійсненні ним права на захист  перейти від звернення 

стягнення на предмет іпотеки до його реалізації. Встановленням обсягу та 

предмета стягнення, а також умов  реалізації стягнення (початкової  ціни 

предмета іпотеки, ціни продажу та способу реалізації предмета іпотеки) 

досягається основна мета звернення стягнення як кінцевого етапу  захисту 

суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів   іпотекодержателя щодо  

отримання переважного перед іншими кредиторами задоволення своїх 

майнових інтересів  за рахунок заздалегідь виділеного об’єкту нерухомості. 

Однак варто зазначити, що не всі науковці поділяють класичні підходи 

щодо визначення місця   цивільно-правових засобів захисту сторін договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя і місяця самого договору і його 

положень у цьому захисному механізмі. 

Зокрема, А. Покровська пропонує безпосередньо  досліджуваний 

договір про задоволення вимог іпотекодержателя розглядати у  

революційному по відношенню до усталених доктринальних підходів   

значенні - як  цивільно-правовий  засіб самозахисту. Виходячи із цієї тези, 

вона ставить дослідницьке проблемне запитання:  чи є договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя та застереження в іпотечному 

договорі дієвими інструментами реалізації кредитором 

(іпотекодержателем) права іпотеки шляхом самозахисту, тобто здійснення 

його в межах неюрисдикційної форми захисту прав і відповідає на нього 

ствердно [88, с. 28–33]. Запропонований науковий підхід є доволі 

дискусійним і не може бути підтриманим у повному обсязі.  Так у статті 19 

ЦК України встановлено, що ”особа має право на самозахист свого 

цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних 

посягань. Самозахистом є застосування особливих засобів протидії, які не 
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заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства”. 

Тобто глибинна сутність самозахисту, виходячи із його легального 

визначення, полягає у його значенні як правового засобу протидії 

правопорушенню, при цьому він  традиційно розглядаються як фактичні дії 

управоможеної на його здійснення особи. Ці фактичні дії можуть мати 

значення легально закріпленої цивільно-правової конструкції, як,  

наприклад, право притримання, а можуть і не бути закріпленими на рівні 

положень актів цивільного законодавства. Але на думку переважної 

більшості дослідників всі вони об’єднуються однією ознакою – фактичним 

характером вчинених в межах здійснення самозахисту дій, що дають змогу 

протидіяти протиправній поведінці правопорушника, знизити чи взагалі  

усунути ризик настання небажаних для суб’єкта застосування самозахисту 

правових наслідків правопорушення тощо. Самозахист характеризується 

низкою специфічних ознак. Зокрема, самозахист: 1) надає можливість 

самостійно здійснювати захист, не звертаючись до юрисдикційного органу; 

2) це право виникає в разі порушення чи створення загрози порушення прав 

чи інтересів; 3) це право може реалізовуватися за допомогою заходів, які 

відповідають загальним або спеціальним критеріям правомірності, що 

відрізняє самозахист від самоуправства, яке виходить за межі правомірних 

дій; 4) є цільовим правом, що здійснюється з метою попередження, 

припинення порушення права або ліквідацію наслідків порушення, що 

відрязняє самозахист від самосуду, спрямованого на покарання. 

   Основна  мета укладення договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя  полягає у задоволенні майнових інтересів 

іпотекодержателя шляхом звернення стягнення на заставлене майно 

(іпотеку) у позасудовому порядку за умови  порушення іпотекодавцем 

обов’язків, встановлених у іпотечному договорі. Відповідно 

іпотекодержатель може обрати будь-який із способів самозахисту, що 

застосовується постфактум  та превентивного самозахисту,   якщо  

фактично порушення вже відбулося  або існує достовірно  прогнозована 
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реальна небезпека його порушення у майбутньому. Виходячи із 

зазначеного, основним завданням замозахисту є припинення або 

попередження можливого порушення з боку іпотекодавця, що цілком 

співпадає з зазначеною основною метою договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, яка полягає у задоволенні майнових інтересів 

іпотекодержателя шляхом звернення стягнення на заставлене майно 

(іпотеку), яке у позасудовому порядку його реалізації може розглядатись як 

спосіб самозахисту. У межах реалізації своїх суб’єктивних цивільних прав 

за  договором про задоволення вимог іпотекодержателя  останній не завжди 

може обмежуватись можливістю  звернення стягнення на майно 

іпотекодавця. У межах досліджуваної договірної  конструкції 

іпотекодержатель задовольняє свої майнові інтереси також шляхом 

реалізації двох  додаткових правових можливостей. Мова йде про передачу 

іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання 

основного зобов’язання у порядку, встановленому статтею 37 Закону 

України «Про іпотеку» і про право іпотекодержателя самостійно продати 

предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу у 

порядку, встановленому статтею 38 Закону України «Про іпотеку». 

Враховуючи нормативну закріпленість двох вказаних правових 

можливостей іпотекодержателя, реалізація кожної з них за жодних умов не 

підлягає розгляду у якості окремого способу самозахисту. За умови їх 

конкретизації у окремому договорі про задоволення вимог 

іпотекодержателя, вони підлягають розгляду як його умови.  «Договори, 

спрямовані на захист прав, – зазначає М. А. Рожкова, - можна розглядати як 

самостійну категорію договорів поза залежностю від моменту їх укладання, 

способу оформлення та характеру  такого договірного цивільного 

правовідношення»  [112, с. 126]. 

У межах заявленої дискусії варто зауважити, що договір може 

вважатись правовою підставою для застосування відповідного способу 

самозахисту  за умови, що саме цей спосіб закріплений у положеннях цього 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#n299
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#n308


 171 

 

договору. Разом з тим,  у переважній більшості випадків це не обов`язково, 

адже способи самозахисту застосовуються на підставі загального дозволу, 

закріпленого у нормативних положеннях статті 19 ЦК України. 

Інструментально втілений та адресований всім  без виключення учасникам 

цивільних правовідносин та суб’єктам цивільного обороту у вказаній статті 

загальний  дозвіл є різновидом  способів  правового регулювання. У  

досліджуваному випадку він надає всім  учасникам цивільних відносин 

взагалі та іпотечних відносин зокрема, право скористатись самозахистом та 

визначає основні напрямки, підстави та обмеження у сфері  його 

застосування. Таким чином, нормативні положення статті 19 ЦК України є 

загальною нормативною підставою застосування учасниками цивільних 

правовідносин самозахисту у визначених актами цивільного законодавства 

випадках та межах. Вказаний нормативний припис є ілюстрацією 

забезпечення за рахунок цього загального дозволу кожному із учасників 

цивільних правовідносин на вказані правомірні дії з правом  

індивідуального моделювання та  корекції  майбутніх цивільних 

правовідносин між ними шляхом саморегулювання. Найбільш 

розповсюдженим та універсальним правовим засобом саморегулювання та  

такого індивідуального схемного моделювання у приватноправовій сфері 

аксіоматично визнається договір. Універсальність та широта застосування 

договірних конструкцій у цивільному праві   дозволяє узгодити способи та 

межі самозахисту у межах досліджуваного договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя чи у ході  формулювання відповідного застереження у 

договорі іпотеки.  

 З урахуванням зазначеного варто погодитись із А. Покровською щодо 

того, що погоджений із заставодавцем у межах досліджуваних договірних 

відносин  між ними  за договором про задоволення вимог іпотекодержателя 

позасудовий порядок звернення стягнення на предмет  іпотеки в одному із 

аспектів вузькоспеціалізованого розуміння цієї конструкції може 

розглядатись як спосіб самозахисту.  Разом з тим, у  випадку  ретельного 



 172 

 

теоретичного осмислення  розглядуваного припущення про те, що договір 

– це один із способів самозахисту, очевидним стає  юридичний нонсенс – 

правова підстава (договір)  співпадає з фактичними діями (спосіб 

самозахисту),  право на здійснення яких визначається легітимністю вказаної 

правової підстави. Таким чином, вказаний підхід нівелює і необґрунтовано 

розширює напрямки та межі застосування договору у приватно-правовій 

сфері, які аксіоматично окреслюються у доктрині цивільного права у 

кількох загальновідомих і ніким не оспорюваних підходах. Договір 

споконвічно розглядається у цивілістиці як правочин, як юридичний факт,  

як  документ,  як правовідношення тощо.  Так, В. В. Васильєва з цього 

приводу зазначає, що, договір називають правочином, правовідношенням, 

підставою виникнення зобов’язання, юридичним фактом, самим 

зобов’язанням, документом, що фіксує укладення угоди, особливим видом 

нормативного акту та ін. [15, 30]. 

 Більш того, якщо провести паралель із нормативно закріпленими 

способами самозахисту, то зазначений у межах цієї дискусії  нонсенс стає 

ще більш очевидним і наглядно демонструє хибність розглядуваного 

підходу. Адже якщо із застосуванням методу екстраполяції припустити, що 

і тут нормативні підстави виникнення права на самозахист (загальні 

нормативні приписи  статті 19 та спеціальні положення статті 594 ЦК 

України)  і фактичні  дії по самозахисту (наприклад, у даному випадку 

притримання) також по аналогії співпадають у межах термінологічного 

позначення одного і того  ж явища правової дійсності, то доведеться 

змиритись із хибним припущенням. Адже тоді виходить, що нормативна 

підстава виникнення відповідного суб’єктивного цивільного права і 

фактичні дії по здійсненню  цього права  ототожнюються. У межах аналізу 

ж досліджуваних договірних відносин договір як правова саморегулятивна 

конструкція модельного закріплення напрямків майбутньої правомірної 

поведінки учасника цивільних правовідносин і його фактичні дії по 

реальному втіленню цієї моделі   шляхом застосування самозахисту у межах 
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охоронного цивільного правовідношення,  також повинні вважатись 

тотожними. А це суперечить не тільки усталеним постулатам цивілістичної 

доктрини, але і фундаментальним основам інструментальної теорії права. Із 

цих роздумів слідує висновок про те, цивільний договір, як правова підстава 

виникнення  правовідносин у приватно-правовій сфері, не може одночасно 

бути і способом реального  втілення в життя у межах конкретного 

правовідношення визначених його сторонами та втілених у його змісті  

моделей правомірної поведінки учасників відповідних договірних 

відносин.  

Універсальність і мультивекторність  ролі  договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя у механізмі цивільно-правового регулювання 

досліджуваного сегмента іпотечних правовідносин  полягає у наступному.  

У   значенні правочину договір про забезпечення вимог іпотекодержателя є 

саморегульованною правовою  підставою виникнення майбутнього  

договірного іпотечного правовідношення, зважаючи на те, що 

«саморегулювання договірних цивільних відносин є важливим особистим 

правом учасників таких відносин, яке, за загальним правилом, здійснюється 

ними на власний розсуд, незалежно від наявності державного регулювання 

цих відносин; при цьому саморегулювання договірних цивільних відносин 

має принципові відмінності з автономним регулюванням таких відносин, 

що відбувається на підставі відповідних диспозитивних норм у межах 

державного регулювання зазначених відносин» [87]. 

У значенні документа він є засобом фактофіксації та моделювання 

структури майбутніх правових зв’язків учасників відповідного іпотечного  

правовідношення.  У значенні правовідношення він дозволяє узгодити 

шляхом досягнення домовленості сторін визначені у ньому моделі 

правомірної поведінки іпотекодержателя та іпотекодавця.  Договір  про 

задоволення вимог іпотекодержателя на стадії виконання його умов 

дозволяє співвідносити акти реальної поведінки його сторін з закріпленими 

у договорі-документі моделями  здійснення цієї поведінки у межах 
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відповідного іпотечного правовідношення.  Але договір у жодному випадку 

не може бути одночасно і способом самозахисту. Цей   узагальнений 

висновок безпосередньо стосується і механізму  реалізації суб’єктивного 

цивільного права на самозахист у межах розвитку будь-яких інших 

різновидів цивільних  правовідносин. 

 

 Висновки до розділу 3 

 

1. Акт реалізації  нерухомого майна, що є предметом іпотеки,  у 

досліджуваному юридичному складі  є остаточним юридичним фактом, з 

настанням якого відбувається реальне остаточне  задоволення законних 

вимог іпотекодержателя. У ході визнання таким, що не відбувся повторного 

(третього) електронного аукціону з продажу предмету іпотеки, 

іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги шляхом залишення 

предмета іпотеки у своєму володінні.  

2. Під зверненням стягнення на предмет іпотеки пропонується  

розглядати низку послідовних юридично вагомих організаційних дій 

іпотекодержателя, спрямованих на  реалізацію предмета іпотеки на підставі 

судового рішення чи договору про задоволення вимог іпотекодержателя,  із 

заздалегідь  встановленим  обсягом  і об’єктом стягнення, узгодженою 

початковою продажною ціною  і визначеними способами реалізації 

предмета застави. 

3.  Звернення стягнення з матеріально-правової точки зору полягає у 

примусовій реалізації предмета іпотеки і є  способом  примусового впливу 

на боржника з метою всебічного і повного задоволення майнових інтересів 

іпотекодержателя. Специфіка цього примусового впливу  полягає у тому, 

що  він  може здійснюватись як у судовому, так й в позасудовому порядку і 

застосовується у визначених  чинним цивільним законодавством  України 

випадках та межах. 

4. Досліджено необхідність термінологічного виокремлення  

цивільно-правових категорій  «звернення стягнення на предмет іпотеки» та 
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«здійснення іпотекодержателем належного йому іпотечного права».  У 

відповідності з нормами актів  чинного цивільного законодавства України 

іпотекодержатель у випадку невиконання своїх обов’язків  з боку 

боржника-іпотекодавця набуває можливість здійснити  стягнення на 

предмет іпотеки.    

5. З урахуванням положень  основних актів вітчизняного цивільного 

процесуального права України, які мають підґрунтям та базуються на   

використанні  у якості основних та переважних   способів правового 

регулювання  позитивні зобов’язування, процедура  «звернення стягнення» 

застосовується у межах імперативно визначених процедурних дій її 

основних учасників у ході  виконавчого провадження. У цьому 

процесуальному аспекті вона підлягає розгляду як імперативно 

процесуальна форма і один із способів реалізації  іпотекодержателем права 

звернення  стягнення на предмет іпотеки. 

6. Обов’язок беззаперечного підкорення іпотекодавцем  судовому  чи 

договірному  порядку звернення  стягнення на передане ним у якості 

предмета застави нерухоме майно, на нашу думку, не змінює  сутності цієї 

процедури   як примусового заходу. Зазначене обґрунтовується заздалегідь 

узгодженою сторонами досліджуваних іпотечних правовідносин 

можливістю  застосування публічно-правового чи приватно-правового 

примусу. А відтак останній підлягає потенційному застосуванню   до 

іпотекодавця у ході реалізації належного   іпотекодержателю права 

звернення на  предмет іпотеки. Розглядуваний  договірний порядок 

задоволення вимог кредитора не ґрунтується на застосуванні 

імперативності судової процедури і  є приватно-правовим, адже  суб’єктом   

застосування неімперативного примусу є   іпотекодержатель. 

7. Правове значення та роль договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя у архітектоніці цивільно-правового регулювання 

досліджуваної сфери  іпотечних відносин  визначається  наступним.  Як 

різновид правочинів,  договір про забезпечення вимог іпотекодержателя є 
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належною  юридичною  підставою формування досліджуваного   

саморегулівно-договірного іпотечного правовідношення. Адже 

саморегулювання досліджуваних   договірних іпотечних відносин за 

допомогою договору забезпечує для сторін договору рівні правові 

можливості, дозволяючи врахувати особисті уподобання кожного із 

суб’єктів договірного саморегулювання.  

8. Реалізація належного  іпотекодержателю права вимоги,  що має 

наслідком припинення досліджуваного договору, полягає у наданні  

іпотекодержателю,  як іпотечному кредитору,      майнового відшкодування 

за рахунок  вартості  закладеного нерухомого  майна  переважно перед 

іншими  кредиторами із чітким слідуванням визначеному  процедурному 

порядку.  Юридична процедура завжди передує остаточному фактичному  

задоволенню вимог іпотекодержателя шляхом  продажу заставленого майна 

і включає унормований   порядок   його продажу у порядку,  встановленому 

актами  чинного цивільного  законодавства України. Ця процедура 

ґрунтується не лише на наявних  правових підставах  для застосування 

стягнення, а й передбачає настання визначених  процесуально- та 

матеріально-правових передумов, що передують механізму продажу 

нерухомого майна, визначеного у досліджуваному договорі як предмет 

іпотеки.  

9.  Передумовами застосування процедури звернення стягнення на 

предмет іпотеки є: 1) фактична наявність, неушкодженість та титульна 

чистота суб’єктивних цивільних прав на  нерухомість  або її  частину, на 

яку звертається стягнення (наявність предмета  стягнення); 2) факт фіксації  

у договорі іпотеки та (за наявності) у договорі про задоволення вимог 

іпотекодержателя конкретних вимог, виконання яких забезпечувалось   

іпотекою та підлягають задоволенню  за рахунок реалізації предмета 

іпотеки (наявність юридично зафіксованого обсягу стягнення); 3) 

можливість визначення оціночної вартості предмета іпотеки, що визначає 

його стартову в ціну у відповідному визначеному механізмі його реалізації  
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(наявність початкової продажної ціни предмета іпотеки); 4)  визначений 

договором іпотеки та (за наявності) договором про задоволення вимог 

іпотекодержателя договірний чи судовий порядок примусової  реалізації 

предмета іпотеки. 

10. Факт укладення договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя покликаний спонукати іпотечного боржника до 

належного (у широкому розумінні) виконання зобов’язання. Процедура  

звернення стягнення на предмет іпотеки, з урахуванням зазначеного, 

виконує  не головне, а факультативне значення і з позицій цивільного права  

не підлягає розгляду як  основна мета  іпотекодержателя. Остання повинна  

спонукати  іпотечного боржника своєчасно і у обумовленому обсязі 

забезпечити врахування майнових інтересів  іпотекодержателя. 

11. Припинення  права власності на предмет іпотеки  в ході процедури  

звернення стягнення на нього,  не підлягає розгляду як особливість, що 

визначає розгляд звернення стягнення на заставлене  майно як санкцію та  

захід цивільно-правової відповідальності, навіть у випадку звернення 

стягнення внаслідок істотного порушення умов договору іпотеки. 

Потенційна можливість  втрати  предмета застави (іпотеки) іпотекодавцем  

закладена у самій типовій модельній схемі побудови конструкції застави, а 

тому втрата іпотекодавцем  права власності на нерухоме майно, що є 

предметом застави,  не підлягає тлумаченню як додаткова санкція, що 

застосовується  на підставі заздалегідь запрограмованого  правопорушення. 

12.  Втрата власником  належної йому нерухомості, яку  він без 

примусу особисто  визначив у договорі з іпотекодержателем  як  предмет 

іпотеки,  є передбачуваним правовим наслідком реалізації способу 

забезпечення виконання зобов’язання  іпотекодавця. Процедура звернення 

стягнення на предмет іпотеки стимулює належне  виконання зобов’язання, 

забезпеченого за рахунок іпотечно-обтяженого нерухомого майна не може 

розглядатись як різновид цивільно-правової відповідальності. Адже   

цивільно-правова відповідальність ґрунтується на покладенні на 
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правопорушника  нових обов’язків,  які мають майновий  характер,  є 

несприятливими для іпотекодавця  і являють  собою різновид  цивільно-

правових санкцій. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення й вирішення 

наукового завдання, що виявляється у визначенні порядку укладення, 

виконання та припинення договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, окресленні суб’єктивних цивільних прав та обов’язків 

його сторін, встановленні специфіки  його предмету, інших умов, розкритті 

особливостей  захисту суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів 

його сторін. Найбільш важливі серед них такі: 

1.  Виникнення суб’єктивного цивільного права  іпотекодержателя 

вимагати  застосування процедури звернення стягнення на нерухоме майно, 

передане ним у якості предмета іпотеки  (рішення суду чи договір), 

ґрунтується на застосуванні примусу. Узгоджена у положеннях    

досліджуваного договору можливість застосування   позасудового порядку 

звернення стягнення на предмет іпотеки має наслідком прийняття 

іпотекодавцем на себе обов’язків  пасивного типу, що знаходять вираз  у 

обов’язковості для іпотечного боржника сприймати вказаний примус як 

належне. У свою чергу іпотекодержатель на підставі досліджуваної 

договірної домовленості набуває право у випадку невиконання іпотечним 

боржником своїх обов’язків застосувати приватноправовий примус, що має 

характер самозахисту або застосувати судову процедуру звернення 

стягнення на заставлену  нерухомість. У ході  застосування примусової 

процедури  звернення стягнення на нерухомість, передану у якості предмета 

застави,  воля іпотекодавця  врахуванню не підлягає. Характер, напрямки та 

межі  застосування іпотекодавцем приватноправового примусу підлягають 

узгодженню сторонами у ході укладення договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя, а  можливості публічно-правового примусу визначені 

нормативно, що обумовлює  значно менший простір для саморегулівного 

коригування своїх правових можливостей самими учасниками 

досліджуваних відносин. 
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2. Категорія «звернення  стягнення»  має багатоаспектне значення як 

із матеріально-правової, так і з процесуально-правової точок зору. За 

матеріально-правовими наслідками  вона є безумовною юридичною 

підставою   припинення права власності іпотекодавця на заставлене ним 

нерухоме майно і водночас правовим засобом забезпечення майнових прав 

та законних інтересів іпотекодержателя. Матеріально-правове значення 

розглядуваної процедури  визначається  її розглядом як заснованою  на  

юридичному складі нормативно визначених юридичних фактів  чітко 

унормованого порядку примусового вилучення майна у власника. У зв’язку 

з цим сам факт  звернення стягнення на обтяжене  іпотекою нерухоме майно   

в аналізованому аспекті підставою припинення права власності не є. Адже  

досліджувана  процедура звернення стягнення призводить  до передбачених 

нею правових наслідків лише у сукупності з іншими юридичним фактами 

(основний договір, забезпечений іпотекою, договір іпотеки, договір про 

задоволення вимог іпотекодержателя, рішення суду,  факт реалізації 

предмета іпотеки). Похідним від задоволення майнових  інтересів 

іпотекодержателя правовим  наслідком застосування  процедури звернення 

стягнення на предмет іпотеки   є припинення права власності на  нерухоме 

майно,  визначене  у якості предмета іпотеки.  Процесуально-правове 

значення досліджуваної процедури полягає у чіткій  нормативній 

визначеності  послідовності процесуальних дій її учасників.  

3. Застосування договору про задоволення вимог іпотекодержателя 

обмежується сферою іпотечних відносин та має чітко визначений  

суб’єктний склад – іпотекодавець та іпотекодержатель. Укладення  

основного та іпотечних договорів має наслідком встановлення кількох 

взаємозалежних   зобов’язань з відповідною  характерною для кожного з 

них найближчою правовою метою (передати нерухомість  в іпотеку, 

встановити межі та характер іпотечного забезпечення, зафіксувати вимоги 

іпотекодержателя тощо).  Їх об’єднує одна генеральна мета  – забезпеки 

задоволення у повному обсязі майнових інтересів іпотечного кредитора, що 
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витікають  із основного зобов’язання. Крім цього, метою укладення 

досліджуваного договором може бути передача у  користування заставленої 

нерухомості, а іноді й отримання додаткової оплати за користування ним. 

У зв’язку з цим договір про задоволення вимог іпотекодержателя у 

кінцевому рахунку спрямований на настання  завчасно  визначених  

правових наслідків, а тому безпосередньо визначає змістовні особливості 

іпотечних   правовідносин, що виникли з узгодженням та належною 

фіксацією умов  досліджуваних іпотечних договорів. 

4.  Матеріальним об’єктом   правовідношення, що виникає внаслідок 

укладення  договору про задоволення вимог іпотекодержателя, умовою 

якого є обов’язок іпотекодавця передати іпотекодержателю право власності 

на предмет  іпотеки  зі звільненням від основного зобов’язання, є 

нерухомість. У якості цієї нерухомості  постає  індивідуально-визначена 

нерухома річ, що одночасно виступає і предметом договору  іпотеки.  

Забезпечуючи майнові права та інтереси  учасників  досліджуваного 

договору з урахуванням  необхідних детермінантних  залежностей  у межах   

юридичного складу послідовного накопичення елементів. Він слугує 

підставою для   переходу права власності на заставлене нерухоме іпотечне 

майно, договір іпотеки і договір про задоволення вимог іпотекодержателя 

характеризуються одним  матеріальним об’єктом відповідного  договірного 

правовідношення. 

5. Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, спрямований на 

перехід обтяженого іпотекою нерухомого майна до іншої особи,  має 

особливості, які є підставою для висновку про його подібність    з договором 

про передачу відступного. Спорідненість вказаних досліджуваних  

договорів обумовлена характером виконання сторонами  їх умов та 

досягнення мети, яку намагаються досягти  їх  сторони. Між тим фінальні  

юридичні  наслідки порівнюваних  договорів є різними з точки зору 

механізму  окреслення  кола суб’єктів    основного зобов’язання. При цьому  

ці договори  мають однакове правове значення інструменту його 
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припинення в остаточному підсумку. Договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя, незважаючи на певну подібність   з  договором про 

передачу відступного, підлягає розгляду як окрема договірна конструкція. 

Вказані    договори відносяться до однієї групи договорів, спрямованих на  

перехід права власності від одного учасника цивільних відносин  до іншого. 

6. Настання основного юридичного наслідку, передбаченого   

досліджуваним договором про задоволення вимог іпотекодержателя, що 

передбачає передачу іпотекодержателю права власності на  іпотечне 

нерухоме майно, пов’язується із безпосереднім бажанням  кредитора-

іпотекодержателя у ході остаточної реалізації своїх суб’єктивних цивільних 

прав за договором  набути право власності на  іпотечне майно. За умови, що 

на фінальній стадії виконання умов досліджуваного  договору  така  

зацікавленість відсутня, договір про задоволення вимог іпотекодержателя 

може передбачати інший механізм врахування майнових інтересів 

іпотекодержателя.  Зокрема, в  умовах договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя може міститись   його право  на продаж   іпотечного 

нерухомого майна  іншій  собі шляхом досягнення    домовленості між ними 

і без урахування бажання та згоди на це з боку  іпотекодавця. 

7. Договір  про задоволення вимог іпотекодержателя, що закріплює 

можливість   іпотекодержателя самостійно здійснити відчуження  

обтяженого  іпотекою майна  іншій  особі на підставі договору купівлі-

продажу, за цією ознакою підлягає віднесенню до групи  організаційних 

договорів. Ця теза обґрунтовується тим, що у відповідності з  

досліджуваним договором іпотекодавець має право на відповідні   

організаційні  дії  по  забезпеченню купівлі-продажу  іпотечного  

нерухомого майна. Комплекс цих дій полягає у пошуку зацікавленого 

покупця, інформуванні  інших кредиторів, вимоги яких пов`язані з  

обтяженням іпотекою  цього  ж нерухомого майна, повідомити всіх 

зацікавлених осіб    про намір продати предмет іпотеки,  дотримуючись при 

цьому  інших приписів, встановлених статтею 38 Закону України «Про 
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іпотеку». На практиці  комплекс організаційних дій  іпотекодержателя по 

продажу  іпотечного  нерухомого майна не у всіх випадках має наслідком  

укладення договору купівлі-продажу між іпотекодержателем  та іншою 

особою. У випадку  неможливості реалізації обтяженого іпотекою 

нерухомого майна, наприклад, коли  покупець так і не знайшовся, 

іпотекодержатель ризикує залишитись без задоволення своїх інтересів. 

8.  Можливість іпотекодержателя  самостійно здійснити продаж 

третій особі  іпотечного нерухомого майна  є окремим способом  виконання 

боржником свого обов’язку в обтяженому іпотекою основному 

зобов’язанні. Адже   іпотекодержатель  продає  іпотечне нерухоме  майно 

на   виконання умов досліджуваного договору  і на   забезпечення виконання 

ним   основного  зобов’язання. Зазначене ще раз підтверджує тезу про 

можливість розгляду досліджуваного договору,   з урахуванням розглянутої 

його ролі,  як різновиду договірних конструкцій  з елементами 

організаційного договору.  Адже за умовами договору про задоволення 

вимог іпотекоджержателя, останній набуває  комплекс організаційних 

повноважень у межах  розглядуваних  іпотечних правовідносин. Їх 

специфіка полягає у тому, що вони  направлені  на припинення  основного 

зобов’язання і задоволення  майнових інтересів  іпотекодержателя   

альтернативним  шляхом через здійснення права автономної реалізації  

нерухомого майна, що є предметом іпотеки.  

9.  Аналіз наявних наукових пропозицій  щодо окреслення юридичної 

природи договору про задоволення вимог іпотекодержателя дозволяє 

зазначити однобокість цивілістичних підходів  щодо розуміння та 

трактовки  базових типів цивільно-правових договорів. Висловити таку 

думку дозволяє   використання у цивільному обороті нетипових  договірних 

конструкцій, зокрема таких,  як досліджуваний договір про задоволення 

вимог іпотекодержателя, враховуючи, що однією із його умов  може бути     

право іпотекодержателя від свого імені здійснити купівлю-продаж 

іпотечного  нерухомого майна  сторонній особі. Це обумовлює складнощі 
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із визначенням його місця у вітчизняній системі типізації цивільних 

договорів.  Зазначене дозволяє констатувати необхідність подальшого 

вдосконалення  наявної системи типізації вітчизняних цивільно-правових 

договорів. 

10. У науці цивільного права запропоновано трактувати  

застереження у іпотечному договорі щодо умов продажу  

іпотекодержателем предмета іпотеки стороннім  особам як самостійний  

договір. З цією думкою у жодному разі не можна погодитись.  Цей висновок 

обґрунтовується тим, що    застереження у іпотечному договорі й аналогічні 

положення  договору про задоволення вимог іпотекодержателя ніяк, навіть 

за умови їх повного лексичного співпадіння,  не є достатньою підставою для 

припущення тим паче наукового  висновку  про те, що  застереження може 

набувати правового значення різновиду  договору. Застереження, за жодних 

умов, враховуючи його юридичну природу,  не може виконувати роль  

різновиду договору про задоволення вимог іпотекодержателя. Цивільно-

правовий договір  і застереження підлягають співвіднесенню як ціле і 

частина. У зв’язку з цим  жодне застереження не  може набувати такого 

широкого  значення, яке у  цивільному обороті має  договір. Застереження, 

на відміну від договору,  не  може мати значення  юридичного  факта, 

правочину, документа і правовідношення.  Застереження  у цивільно-

правовому  договорі,  в тому числі й в  договорі  іпотеки,   є однією  із його 

умов і не може бути ототожнене  з договірною конструкцією. Разом з тим, 

варто визнати, що у випадку легітимного оформлення застереження як 

положення  договору іпотеки воно  викликає ті ж юридичні наслідки, що і 

укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя.   
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