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ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ СУБСИДІАРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

В статті досліджено окремі види договорів як підстав виникнення субсидіарних цивільно-правових 

зобов’язань. Проаналізовано юридичну доктрину та норми цивільного законодавства щодо специфіки 

договорів, на підставі яких можуть виникнути субсидіарні зобов’язання. Обґрунтовано позицію про те, що для 

виникнення субсидіарного зобов’язання на підставі укладеного договору управління майном фактичний склад 

субсидіарного зобов’язання включає в себе як юридичний факт-стан субсидіарності, передбачений 

положеннями ст. 1043 ЦК України так і факт укладення договору управління майном. Запропоновано 

субсидіарні цивільно-правові зобов’язання, що виникають на підставі договору поруки розглядати як форму 

забезпечення виконання іншого зобов’язання. Доведено, що юридичний факт-стан субсидіарності лише 

визначає потенційну можливість виникнення субсидіарного зобов’язання.  
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Постановка проблеми. Відповідно до ч. 1 

ст. 619 ЦК України однією з підстав 

виникнення субсидіарного зобов’язання є 

договір [1]. Метою укладення такого договору 

є встановлення субсидіарному боржнику 

додаткового майнового обов’язку. З цих 

причин, першим і обов’язковим юридичним 

фактом у фактичному складі субсидіарного 

зобов’язання є факт укладення договору. 

Поняття юридичного факту в доктрині 

цивільного права комплексно було досліджено 

М. Пленюк  [2, с. 61] і заслуговує до 

застосування у ході цього дослідження.  Разом 

з тим, договори мають різну правову природу. 

Так, договір поруки за своєю сутністю 

відрізняється від інших договорів тим, що у 

ньому міститься пряма вказівка на наявність 

правового зв’язку між кредитором та 

субсидіарним боржником. В інших договорах 

має місце юридичний факт-стан субсидіар-

ності, тобто правовий зв’язок між основним та 

субсидіарним боржниками. Таким чином, під-

ставою для виникнення субсидіарного зобо-

в’язання є факт укладення договору поруки, де 

субсидіарний боржник добровільно бере на 

себе виконання субсидіарного обов’язку.  

Аналіз останній досліджень і публікацій. 
Проблематиці дослідження договору як 

підстави виникнення цивільно-правових 

зобов’язань були присвячені праці таких 

вчених як А. Коструба, О. Красавчиков, О. 

Кутателадзе, А. Маркосян, Т. Музика, П. 

Полежай, М. Рожкова, І. Ромащенко, М. 

Сібільов, Г. Чанишева та ін. Водноча, питання 

дослідження договору як підстави виникнення 

саме субсидіарних зобов’язань було 

розглянуто лише поверхнево та потребує 

додаткових наукових пошуків.  

Мета статті полягає у дослідження окре-

мих видів договорів як підстав виникнення 

субсидіарних цивільно-правових зобов’язань.  

Основні результати дослідження. Факт 

укладення інших договорів, окрім наведеного 

договору поруки, зокрема договору 

комерційної концесії чи договору управління 

майном вказує на правовий зв’язок 

правоволодільця і користувача чи установника 

управління і управителя відповідно. Тобто для 

виникнення субсидіарного зобов’язання на 

підставі укладеного договору управління 

майном фактичний склад субсидіарного 

зобов’язання включає в себе як юридичний 

факт-стан субсидіарності, передбачений поло-

женнями ст. 1043 ЦК України так і факт 

укладення договору управління майном. 

Доцільно, у цьому аспекті, навести приклад з 

судової практики щодо виникнення субси-

діарного зобов’язання на основі договору 

управління майном. Так, Полтавським 

районним судом Полтавської області у справі 

№ 1625/3835/12 від 04.02. 2014 р. було розгля-

нуто справу за позовом Особи_1 до Особи_2 

як управителя майна про стягнення неустойки 

за порушення виконання договірних 
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зобов’язань [3]. Позов було задоволено 

повністю з наступних підстав.  

По-перше, відповідно до ст. 2 Закону 

України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю» управитель – це 

фінансова установа, яка від свого імені діє в 

інтересах установників управління майном і 

здійснює управління залученими коштами 

згідно із законодавством, Правилами фонду і 

відповідає вимогам, встановленим цим 

Законом … установник управління майном 

(далі - установник) - особа, яка передає майно 

управителю в довірчу власність на підставі 

договору управління майном [4]. 

По-друге, відповідно до ч.1 ст. 1029 ЦК 

України за договором управління  майном 

одна сторона (установник управління) передає 

другій стороні (управителеві) на певний  строк 

майно в управління, а друга сторо-

на  зобов'язується  за плату здійснювати від 

свого імені управління цим май-

ном  в  інтересах установника управління або 

вказаної ним особи (вигодонабувача), а згідно 

ч.1 ст. 1043 ЦК України управитель,  який не 

виявив при управлінні майном належної 

турботливості   про інтереси установника 

управління або вигодонабувача, зобов’язаний 

відшкодувати установникові управління завда-

ні збитки, а вигодонабувачеві-упущену вигоду. 

По-третє, управитель несе субсидіарну 

відповідальність за боргами, що виникли у 

зв'язку із здійсненням ним управління, якщо 

вартості майна, переданого в управління, 

недостатньо для задоволення вимог кредито-

рів. Субсидіарна відповідальність управителя 

встановлена ч. ч. 2, 3  ст. 1043 ЦК України і на-

стає також у разі вчинення правочинів з пере-

вищенням наданих йому повноважень або 

встановлених обмежень, за умови, що треті 

особи, які беруть участь у правочині, доведуть, 

що вони не знали і не могли знати про переви-

щення управителем повноважень або встанов-

лених обмежень. У цьому разі установник 

управління може вимагати від управителя 

відшкодування завданих ним збитків. 

Виникнення субсидіарного зобов’язання на 

підставі договору управління майном має свою 

специфіку. До фактичного складу якого слід 

віднести також недостатньої вартості майна, 

переданого в управління, для задоволення ви-

мог кредитора. Сам факт недостатньої вартості 

майна може бути встановлено лише в порядку 

цивільного або господарського судочинства. 

Означене дає підстави стверджу-вати, що 

обов’язковими елементами фактичного складу, 

необхідного для виникнення субсидіарного зо-

бов’язання є: факт наявності судового рішення, 

що набрало законної сили, про зобов’язання 

основного боржника виконати пред’явлені кре-

дитором вимоги; факт недостатньої вартості 

майна, переданого в управління, для 

задоволення вимог кредитора. 

У наведеному прикладі слід чітко виокреми-

ти юридичні факти, що становлять фактичний 

склад субсидіарного зобов’язання, це факт пра-

вового зв’язку управителя та установника управ-

ління; факт укладення договору управління май-

ном; факт неналежного виконання зобов’язання 

управителем перед визначеним установником 

управління вигодо набувачем; факт наявності су-

дового рішення, що набрало законної сили, про 

зобов’язання основного боржника виконати 

пред’явлені кредитором вимоги; факт недос-

татньої вартості майна, переданого в управління, 

для задоволення вимог кредитора. Лише в сукуп-

ності ці факти слід розуміти як підставу виник-

нення зобов’язань [5, с. 170], зокрема й 

субсидіарного зобов’язання.  

На основі наведеного слід констатувати те, 

що юридичний факт-стан субсидіарності лише 

визначає потенційну можливість виникнення 

субсидіарного зобов’язання і, відповідно, 

несення субсидіарної відповідальності додат-

ковим боржником за зобов’язаннями основно-

го боржника перед іншими особами. Проте, 

означене нормативне положення може мати й 

законодавче обмеження, де субсидіарне зобо-

в’язання може й не виникати навіть при 

наявності такого правового зв’язку й зобо-

в’язань основного боржника, що виникли на 

підставі договору. Зокрема, правоволоділець 

може бути субсидіарним боржником не за всі-

ма зобов’язаннями користувача, а лише у ви-

падку, коли до користувача пред’являються 

вимоги у зв’язку невідповідністю якості това-

рів (робіт, послуг), проданих (виконаних, нада-

них) користувачем (ч. 1 ст. 1123 ЦК України).  

Висновок. Субсидіарне зобов’язання, що ви-

никає на підставі договору поруки має свої особ-

ливості. Його специфіка полягає у тому, що пер-

вісним юридичним фактом як однією з підстав 

вчинення субсидіарного зобов’язання є не право-

вий зв’язок основного і субсидіарного боржни-

ків, а правовий зв’язок останнього і кредитора. 

Означене створює кредитору додаткову 

можливість вибору субсидіарного боржника. З 

цих причин, цей вид субсидіарних цивільно-

правових зобов’язань слід розглядати як форму 

забезпечення виконання іншого зобов’язання.  
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Сампара Н.М. 

ДОГОВОР КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУБСИДИАРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

В статье исследованы отдельные виды договоров как оснований возникновения субсидиарных гражданско-

правовых обязательств. Проанализировано юридическую доктрину и нормы гражданского законодательства 

о специфике договоров, на основании которых могут возникнуть субсидиарные обязательства. Обоснованно 

позицию о том, что для возникновения субсидиарного обязательства на основании заключенного договора 

управления имуществом фактический состав субсидиарного обязательства включает в себя как юридический 

факт-состояние субсидиарности, предусмотренный положениями ст. 1043 ГК Украины так и факт 

заключения договора управления имуществом. Предложено субсидиарные гражданско-правовые 

обязательства, возникающие на основании договора поручительства рассматривать как форму обеспечения 

исполнения другого обязательства. Доказано, что юридический факт-состояние субсидиарности лишь 

определяет потенциальную возможность возникновения субсидиарного обязательства. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, обязательства, субсидиарные обязательства, договор, 

кредитор, должник. 

 

Sampara N.M. 

CONTRACT AS A SUBJECT OF SUBSIDIARY LIABILITY 

In the article certain types of contracts are examined as the basis for the emergence of subsidiary civil-law obligations. 

The legal doctrine and norms of the civil law concerning the specifics of contracts, on the basis of which subsidiary 

obligations may arise, are analyzed. The article substantiates the position that for the emergence of a subsidiary 

obligation on the basis of a signed property management agreement, the actual composition of the subsidiary obligation 

includes as a legal fact the state of subsidiarity, stipulated by the provisions of Art. 1043 of the Civil Code of Ukraine 

and the fact of the conclusion of a property management agreement. The proposed subsidiary civil-law obligations that 

arise on the basis of a contract of guarantee are considered as a form of enforcement of another obligation. It is proved 

that the legal fact of the state of subsidiarity only determines the potential possibility of a subsidiary obligation. 

Key words: civil law, obligations, subsidiary obligations, contract, creditor, debtor 
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