
Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2017 
 

 334 © Цопіна Н. Л., 2017 

Відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг від 29 серпня 2011 р. № 558 «Про затвердження Зразка типового поліса 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транс-
портних засобів» поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів складається з двох аркушів – оригіналу та копії, 
які виготовлені на самокопіювальному папері формату 210 мм х 295 мм. Перший аркуш – 
бірюзового кольору, другий – білого кольору, щільність паперу 54–58 г/м2. Поліс захище-
ний необхідними засобами захисту, визначеними Моторним (транспортним) страховим 
бюро України, якщо інше не передбачено законодавством.  

Із зазначеного вище можна зробити висновок: оскільки при укладанні електронного 
договору дотримати вищевказані вимоги не є можливим, укладення договорів 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транс-
портних засобів в електронній формі не є можливим. Варто зазначити, що типовий дого-
вір про добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транс-
порту не затверджений, але деякі українські страховики вже надають послуги отримання 
електронних страхових полісів добровільного страхування цивільно-правової відповіда-
льності. У цьому сенсі слід звернути увагу, що проект Закону № 3551 від 27 листопада 
2015 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засо-
бів» вводить поняття страхового поліса в формі електронного документа, регламентує 
процедуру укладення Договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповіда-
льності власників наземного транспорту в електронній формі. На даний момент законо-
проект знаходиться на стадії розгляду у Верховній Раді України. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що укладення договору страхування в еле-
ктронній формі має певні обмеження, зокрема укладання договорів обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в 
електронній формі у сучасних умовах є неможливим. Водночас у практичній діяльності 
отримання електронних страхових полісів добровільного страхування цивільно-правової 
відповідальності вже відбувається. Отже, такі суспільні відносини у сфері укладення до-
говору страхування в електронній формі потребують більш ретельного правового регу-
лювання. 
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ПРО КОНСЕНСУАЛЬНІСТЬ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО 
УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ) 

Наука цивільного права покликана забезпечувати юридичну практику новими договірни-
ми конструкціями або проводити аналіз уже існуючих правових явищ. Зміни, які відбуваються 
за останні роки в соціальному, економічному житті України призводять не лише до істотного 
оновлення вітчизняного законодавства, а й до появи нових видів договірних відносин. 
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Відносини з приводу передачі майна на умовах одержання довічного утримання 
(догляду) сьогодні набувають стрімкого розвитку. Однак, за умови відсутності єдиного 
розуміння зобов’язань з приводу надання довічного утримання (догляду) у нинішньому 
законодавстві, на практиці виникають правові питання, відповіді на які є неоднозначними. 
Саме тому, висвітлення проблемних аспектів зобов’язальних відносин, які виникають із 
договору довічного утримання (догляду) представляє науковий і практичний інтерес для 
вітчизняної цивілістичної науки.  

Проблематиці договірних відносин довічного утримання (догляду) присвячували 
свою увагу О. В. Великорода, О. В. Дзера, Р. А. Майданик, І. В. Несторова, О. О. Підо-
пригора та інші вчені-цивілісти.  

Договір довічного утримання (догляду) відіграє важливу роль у житті суспільства. 
Адже з одного боку, завдяки цій конструкції, вдається матеріально забезпечити існування 
відчужувача, а, з іншого боку, надати можливість набувачу отримати у власність нерухо-
ме майно чи цінне рухоме майно.  

Зважаючи на те, що правова природа будь-якого договору визначається його ме-
тою, звернемо увагу на мету договору довічного утримання (догляду). Так, відповідно до 
ст. 744 ЦК України за договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужу-
вач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх 
частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого 
набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довіч-
но. Відтак з наведеного можна зрозуміти, що встановлення утримання (догляду) відчужу-
вачу взамін переданого ним у власність набувачеві майна є метою досліджуваних право-
відносин. Тобто кожна із сторін переслідує власну мету, що не перешкоджає їм досягати 
консенсусу в укладенні договору з довготривалим виконанням обов’язків, на відміну від 
договору купівлі-продажу, в якому момент виконання або збігається, або між ними може 
мати місце незначний проміжок часу. Однак, як і будь-який інший цивільно-правовий до-
говір, договір довічного утримання (догляду) має свої особливості. Зокрема, слід мати на 
увазі, що майно переходить у власність набувача, проте розпоряджатися таким майном 
набувач за життя вiдчужувача не зможе, оскільки при посвідченні договору довічного 
утримання (догляду) накладається заборона відчуження майна в установленому порядку, 
про що робиться напис на всіх примірниках договору (стаття 73 Закону України «Про 
нотаріат»). В свою чергу, зобов’язання з довічного утримання мають особистісний харак-
тер, оскільки встановлюються щодо конкретно визначеної фізичної особи. Частиною 4 
ст. 744 ЦК України встановлено, що договір довічного утримання (догляду) може бути 
укладений відчужувачем на користь третьої особи (утриманця), якій набувач повинен 
надати довічне утримання та догляд. Окрім цього, слід мати на увазі, що договірні відно-
сини, які виникають на підставі укладення цього договору мають довготривалий характер 
та вимагають від набувача постійного і систематичного виконання своїх обов’язків.  

Серед інших спірних моментів у досліджуваному договорі слід зазначити, що питан-
ня про його реальну чи консенсуальну природу досі залишається не визначеним. На сьо-
годні думки вчених розділилися. Зокрема, більшість науковців наполягають на реальній 
природі, адже момент укладення цього договору пов’язується з передачею майна, при 
цьому відчужувач обов’язково має бути власником цього майна, яке виступає об’єктом 
договору [1, с. 125]. Однак, деякі автори наполягають на його консенсуальності. Так, сво-
го часу на консенсуальність цього договору звертали увагу О. С. Іоффе [2, с. 300] та 
М. В. Скаржинський [3, с. 15].  
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У науковій літературі до набрання чинності ЦК України 2003 року договір довічного 
утримання (догляду) характеризувався виключно як реальний договір: момент укладення 
договору довічного утримання був пов’язаний із переданням майна: саме в цей момент 
до набувача переходить право власності на майно; передання майна не є обов’язком 
відчужувача і може здійснюватися на стадії укладення договору [4, с. 486; 5, с. 343; 6, 
с. 444; 7, с. 157]. На сьогодні існують думки, що договір довічного утримання (догляду) 
може бути як реальний, так і консенсуальний. Так, на думку Р. А. Майданика, договір 
довічного утримання (догляду) слід вважати реальним договором у разі відчуження рухо-
мого майна, а консенсуальним – у разі відчуження нерухомого майна [8, с. 348]. А. Б. Гри-
няк погоджуючись із позицією предстваників концепції консенсуального характеру дого-
вору довічного утримання (догляду) зазначає, що цей договір може бути й реальним [9, 
с. 14]. В свою чергу, О. М. Великорода вказує на те, що більш аргументованою є точка 
зору вчених, які вважають договір довічного утримання реальним. На думку автора, дого-
вір довічного утримання (догляду) є реальним, одностороннім, оплатним та алеаторним 
[10, с. 13, 20]. На нашу думку, слушною є позиція І. О. Дзери, що на практиці виявлення 
ознак консенсуальності чи реальності договору довічного утримання необхідно здійсню-
вати на підставі його конкретного змісту [11, с. 327]. 

На наш погляд, проблему реальності чи консенсуальності договору довірчого утри-
мання можна вирішити лише на основі аналізу відповідних норм ЦК України. Так, згідно 
ч. 2 ст. 640 ЦК України, якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення 
договору необхідно також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з 
моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії. Іншими словами, саме за 
таких обставин договір має вважатися реальним. Саме тому, якщо ще раз оцінити конс-
трукцію ст. 744 ЦК, особливо в частині словосполучення «за договором довірчого утри-
мання (нагляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у влас-
ність…», то не можна віднайти в ній імперативний припис, який би дозволяв нам ствер-
джувати, що такий договір має вважатися укладеним лише з моменту фактичної передачі 
майна у власність набувача. Оскільки ж договір довічного утримання потребує 
обов’язкового нотаріального посвідчення, то має діяти правило ч. 4 ст. 334 ЦК України 
про виникнення права власності на нерухоме майно з моменту його державної реєстрації, 
а щодо рухомого майна – правило ч. 3 ст. 334 ЦК України про виникнення права власнос-
ті в момент нотаріального посвідчення договору. Тобто в обох випадках перехід права 
власності здійснюється незалежно від волі сторін, що може дати підстави вважати дого-
вір довічного утримання (догляду) консенсуальним. Однак, на нашу думку, щоб усунути 
можливість неоднакового тлумачення, необхідно внести відповідні зміни до ст. 717 ЦК 
України, в якій прямо закріпити або реальний або консенсуальний характер договору. 
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САМОЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 

Як всім відомо, виникнення цивільних правовідносин ґрунтується на рівності учасни-
ків цих відносин, свободи договору, недопустимості втручання сторонніх у приватні спра-
ви, забезпечення відновлення порушених прав, захист їх у судовому порядку. Але, чи так 
воно є на практиці? 

Нажаль, у сучасному житті правопорушення – це явище, що зустрічається доволі час-
то. І торкатися воно може безпосередньо цивільних правовідносин. Виходячи з цього можна 
сказати, що проблема самозахисту цивільних прав є доволі актуальною на сьогоднішній 
день. В умовах сучасного політико-правового розвитку держави актуальним є право на 
захист передбачене, перш за все, ст. 55 Конституції, адже нормальний цивільний оборот 
передбачає забезпечення функціонування ефективного механізму захисту [1]. Стаття 19 
Цивільного Кодексу визначає, що особа має право на самозахист свого цивільного права та 
права іншої особи від порушень і протиправних посягань [2]. Сучасні правові тенденції 
пов’язують дієвість механізму захисту з його оперативністю. Особлива увага приділяється 
дослідженню питання самозахисту цивільних прав, як неюрисдикційної форми захисту, яка 
полягає в певних діях учасників цивільних правовідносин, без звернення до компетентних 
органів.  

Інститут самозахисту є відносно новим для українського законодавства, тому багато 
науковців присвятило час дослідженню цього питання. Проаналізувавши наукову літера-
туру можна сказати, що є певні питання, щодо яких не існує єдиної думки. Це питання, які 
стосуються суб’єктів, об’єктів, заходів самозахисту, підстав виникнення, меж здійснення.  

Така неоднозначність виникає тому, що класифікуючи форми захисту дослідники 
покладають в основу абсолютно різні критерії.  

А. П. Сєргєєв визначає, що захист цивільних прав – комплекс злагоджених організа-
ційних заходів щодо захисту суб’єктивних прав, які охороняються законом. Він відокрем-


