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України). Особа, яка не знала й 
не могла знати про перешкоди до 
реєстрації шлюбу, має право на 

аліменти згідно зі статями 75, 84, 
86 і 88 СК України (п. 3 ч. 1 ст. 46 
СК України). 
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У статті досліджуються основні характеристики договірної й недоговірної концепцій інсти¬ 
туту дарування. Розглянуто підстави і критерії, за якими дарування тлумачилося як договір 
або односторонній правочин. Зроблено висновок про договірну природу дарування з огляду 
на сутнісні ознаки цього інституту. 
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Природа відносин дарування 
має складний і суперечливий ха¬ 
рактер і залишається дискусій¬ 
ним питанням науки цивільного 

права. Для його з'ясування не¬ 
обхідно звернутися до першод¬ 
жерел, від яких бере початок без¬ 
відплатна передача майна у 
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власність. Певні пропозиції щодо 
кваліфікації відносин дарування 
науковцями вже висловлені. Про¬ 
аналізуємо, яким же шляхом 
ішли вчені-цивілісти, досліджую¬ 
чи природу останніх. Історія нау
ково-теоретичної думки свідчить, 
що вирішальну роль стосовно 
встановлення наявності договір¬ 
них відносин правники різних 
часів віддавали волі й волевияв¬ 
ленню сторін. Цілком виправда¬ 
ною вважаємо точку зору, згідно 
з якою договір становить собою 
узгоджене волевиявлення дек¬ 
ількох сторін щодо певного об'єк¬ 
та, спрямоване на встановлення, 
зміну або припинення цивільних 
прав та обов'язків. 

Але складність і внутрішня 
суперечливість суспільних відно¬ 
син, що лежать у підґрунті дару¬ 
вання, позбавляють визначеності 
й упевненості під час його пра¬ 
вової характеристики. Отже, заз¬ 
начимо, що процес пізнання цьо¬ 
го інституту ніколи не припиняв¬ 
ся, а зміни в законодавстві спо¬ 
нукають науку до активізації дос
ліджень у цьому напрямку. 

Указаною проблематикою 
займалися такі видатні юристи 
минулого, як Г Ф. Шершеневич, 
Д. I. Мейєр, К. П. Побєдоносцев 
та ін. Пізніше О. С. Йоффе і 
Ю. К. Толстой досліджували її за 
радянських часів. Серед сучас¬ 
них науковців це питання висвіт
люють М. І. Браг інський, 
В. В. Вітрянський, І. В. Єлісєєва, 

О. Ю. Кабалкін, О. О. Ерделевсь-
кий в Росії; О. В. Дзера, В. В. Ха-
хулін, А. М. Домбругова, П В. Ла-
птун та інші - в Україні. Вивчен¬ 
ня праць указаних науковців 
свідчить про складність і неод¬ 
нозначність правовідносин дару¬ 
вання. 

Дослідження й аналіз точок 
зору, а також концепцій, розроб¬ 
лених на їх підставі, допоможе 
з'ясувати сутність розглядувано¬ 
го правочину, визначити роль, яку 
відіграють воля й волевиявлен¬ 
ня сторін для юридичної кваліф¬ 
ікації дарування, що і є безпосе¬ 
редньою метою даної публікації. 
У свою чергу, вивчення названих 
проблем послужить базою для 
подальшого вдосконалення 
вітчизняного цивільного законо¬ 
давства, що є перспективною 
метою статті. 

Розкриваючи взаємозв'язок 
волі, волевиявлення і природи 
відносин дарування, зауважимо, 
що в науці цивільного права 
сформувалися 2 принципово 
відмінні концепції, відповідно до 
яких інститут дарування виз¬ 
нається договором або окремою 
підставою набуття права влас¬ 
ності. 

Серед прихильників першої -
договірної були в різні часи: 
П Ф. Шершеневич, О. С. Йоффе, 
Ю. К. Толстой, О. Л. Маковський 
та інші цивілісти. Теза, що дару¬ 
вання є договором, в цілому ар¬ 
гументується потребою й наявн-
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істю узгодженого волевиявлення 
обох сторін у правовідносинах 
дарування [3, c. 135]. 

Представниками іншої по¬ 
зиції (недоговірної) є К. П. Побє-
доносцев, В. В. Хахулін, частко¬ 
во Д. I. Мейєр за умови передачі 
дару, якщо бракує попередньої 
домовленості сторін про таке. Не 
приділяючи занадто уваги харак¬ 
теристиці волі сторін, свої мірку¬ 
вання вони виводили з беззобо-
в'язальності відносин дарування. 

Розглянемо в першу чергу 
договірну концепцію дарування, 
яка в цивільному праві не є но¬ 
вою. У її розробку зроблено знач¬ 
ний внесок ще на початку ХХ ст. 
Редакційною комісією по підго¬ 
товці проекту Цивільного Уло-
ження Російської імперії, якою 
було розглянуто декілька точок 
зору на природу дарування. Свої 
висновки науковці обґрунтували 
виходячи з аналізу юридичних 
дій, що становлять підвалини 
відносин дарування. При цьому 
основна увага приділялася мо¬ 
менту прийняття майна обдаро¬ 
вуваним і визначеності його зго¬ 
ди на отримання останнього. !на-
кше кажучи, принципово необхі¬ 
дно було виявити вольову спря¬ 
мованість цієї особи на прийнят¬ 
тя або неприйняття дару, за умов 
його безпосередньої передачі. 

Наголошувалося на тому, що 
у випадках, коли дарування 
відбувається за консенсуальною 
моделлю (тобто в разі видачі да-

рувальником письмового зобо¬ 
в'язання про відчуження свого 
майна на користь обдаровувано¬ 
го), договір не може бути дійсним, 
бо бракує згоди обдаровуваного 
щодо прийняття дару. Це пов'я¬ 
зано з тим, що зобов'язання 
щодо його передачі (як і догово¬ 
ри взагалі) засновано на згоді 
обох сторін. Відносини ж між 
ними характеризується етичними 
й особистісними ознаками. З ог¬ 
ляду на це обдаровуваний не 
може бути байдужим до того, хто 
саме, з яких спонукань і з якою 
метою має намір передати дар. 
Так само і предмет дару не завж¬ 
ди зумовлює вигідне положення 
обдаровуваного, а деколи може 
навіть спричинити йому збитки. 
Якщо взяти до уваги факт покла¬ 
дення законодавцем певних обо¬ 
в'язків на обдаровуваного (на¬ 
приклад, за певних обставин 
обов'язок про повернення дару 
особі, яка безоплатно передала 
майно), можемо зробити висно
вок, що дарування не може 
здійснюватися без урахування 
волі обдаровуваного щодо прий¬ 
няття дару [2, c. 291, 292]. 

Таким чином, за першою кон¬ 
цепцією прийняття дару (волеви¬ 
явлення обдаровуваного, що 
свідчить про згоду й бажання 
його отримати) випливає із самої 
суті дарування. А якщо воно не 
може бути без взаємної згоди 
сторін, то це і є договір, бо згода 
2-х або декількох осіб про набут-
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тя, зміну чи припинення прав виз¬ 
нається саме таким правочином. 
Тобто дарування визнається до¬ 
говором з урахуванням такої уні¬ 
версальної його ознаки, як взає¬ 
мна згода сторін щодо предмета 
й інших умов правочину. 

Як уже відзначалось, існує і 
друга - недоговірна концепція 
дарування. 3асади вказаної кон¬ 
цепції виявляються ще в римсь¬ 
кому праві, за яким дарування 
(donatio) не визнавалося юридич¬ 
ною дією взагалі й було лише 
підставою (causa) для здійснен¬ 
ня майново-правового акта будь-
якого виду. Отже, дарування 
мало місце лише там, де под¬ 
ібний акт здійснювався d-nis 
causa (з метою безвідплатного 
збагачення), а юридичною дією 
воно стає лише за законом Кон¬ 
стантина [1, c. 98, 99]. 

Недоговірна концепція мала 
подальший розвиток, бо підкрес¬ 
лювала специфічний характер 
дарування. Д. І. Мейєр стверджу¬ 
вав, що за таким договором сто¬ 
рона (чи сторони) отримують пра¬ 
во на чужу дію; якщо ж одна осо¬ 
ба передає в дар іншій майно без 
попередньої домовленості, має 
місце ситуація, де обдаровува¬ 
ний отримує не право на чужу 
дію, а право власності. Виходя¬ 
чи із цього вчений визнавав цю 
передачу дару самост ійною 
підставою виникнення права 
власності, а не договором [4, 
c. 193, 194]. К. П. Побєдоносцев 

теж вважав дарування способом 
набуття права власності з ураху¬ 
ваннях того, що воно зумовлює 
перенесення права власності від 
однієї особи до іншої в момент 
досягнення згоди між ними [5, 
c. 371, 372, 376]. І це дійсно має 
місце, коли дар передається об¬ 
даровуваному без попередньої 
домовленості. Тобто ці науковці, 
ведучи мову про неможливість 
визнання дарування договором, 
наголошували на тому, що бра¬ 
кує зобов'язального зв'язку, який 
зазвичай існує між сторонами 
правочину. 

Брак такого зобов'язання, як 
правовідношення, де суб'єктив
ному праву кредитора відповідає 
юридичний обов'язок боржника, 
пов'язано із самою природою 
дарування як дії, в цілому невла¬ 
стивої людині. Дарувальник, з 
раціоналістичної точки зору, опи
няється у невигідному становищі 
через зменшення власної майно¬ 
вої маси, а обдаровуваний, на¬ 
впаки, набуває блага без 
здійснення якихось витрат. Не є 
важливим, які саме мотиви спо¬ 
нукають дарувальника передати 
дар, а вагомим є його свідоме 
ставлення до того факту, що за 
рахунок зменшення його майна, 
відбувається збільшення майна 
обдаровуваного, хоча зустрічної 
компенсації і бракує. У такій си¬ 
туації дарувальник, який, не бу¬ 
дучи зобов'язаним (адже приму¬ 
сити особу до відчуження своєї 
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власності не може ніхто, окрім її 
самої або суду), передає дар, а 
обдаровуваний, не маючи права 
вимоги останнього, (адже немає 
попередньої домовленості про 
це), приймає його. 

Можемо зробити висновок, 
що недоговірна концепція дару¬ 
вання ґрунтується на визнанні 
тотожними таких явищ, як договір 
і договірне зобов'язання: немає 
договірного зобов'язання - немає 
й договору як такого. Разом із тим 
ці явища хоча й тісно пов'язані, 
але не є тотожними. Договір - це 
підстава виникнення зобов'язан¬ 
ня, про що йдеться в ч. 2 ст. 509 
та п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України. І 
тільки там, де на базі договору як 
юридичного факту виникає дого¬ 
вірне зобов'язання, можна вести 
мову про договір-правовідношен-
ня як про явище, тотожне догов¬ 
ірному зобов'язанню. 

Компромісом у суперечнос¬ 
тях договірної й недоговірної кон¬ 
цепцій і їх певним синтезованим 
витоком є позиція цивілістів, які 
стверджують, що договір дару
вання не завжди має зобов'язаль
ний характер. Прикладом такої 
точки зору є вчення про даруван¬ 
ня як про речовий договір [6, 

c. 26-28]. Найбільш послідовно 
функціонування речового догово¬ 
ру обґрунтовує рос ійський 
цивіліст М. І. Брагінський. Учений 
зазначає, що договір, за яким дар 
передається обдаровуваному 
без попередньої домовленості, 
відрізняється від договору кон-
сенсуального - зобов'язання про 
передачу дару в майбутньому й 
не тільки з моменту його укладен¬ 
ня а й тому, що він взагалі не по¬ 
роджує зобов'язань сторін, через 
це його не можна вважати і ре¬ 
альним договором. Далі він 
підкреслює, що єдине, чому таке 
дарування є договором, - це не¬ 
обхідність отримання згоди обда¬ 
ровуваного на передачу йому 
дару. Таким чином, автор аргу¬ 
ментує важливість узгодженого 
волевиявлення сторін як факто¬ 
ра, що дає змогу встановити брак 
чи наявність договору як такого 
[2, c. 338, 339]. 

Після дослідження договірної 
й недоговірної концепцій дару¬ 
вання можна стверджувати, що 
дарування в будь-якому випадку 
є цивільним договором і саме 
домовленість сторін є тим чинни¬ 
ком, який свідчить про обґрунто¬ 
ваність концепції договірної. 
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ИНСТИТУТ ДАРЕНИЯ: ДОГОВОРНАЯ И НЕДОГОВОРНАЯ КОНЦЕПЦИИ 
Исаев А. Н. 

В статье исследуются основные характеристики договорной и недоговорной концепций 
института дарения. Рассмотрены основания и критерии, по которым дарение определялось 
как договор или как односторонняя сделка. Сделан вывод о договорной природе дарения, 
что следует из сущностных признаков этого института. 

Ключевые слова: договорная и недоговорная концепции дарения, воля и волеизъявле¬ 
ние в договоре дарения. 

INSTITUTE OF DONATION: CONTRACTUAL AND NON-CONTRACTUAL CONCEPTS 
Isaev A. N. 

The article is dedicated to analysis of main characteristics of contractual and non-contractual 
concepts of the donation institute. The reasons and the criteria, on which the donation was 
characterized as a contract or a unilateral legal act, are considered. It is concluded that the contractual 
nature of the donation follows from the essential features of this institution. 

Key words: contractual concept of the donation, non-contractual concept of the donation, the 
will and the declaration of will in the contract of donation. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕТИПОВИХ ВИДІВ 
ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ 

У статті аналізуються нетипові види зайнятості працівників, зокрема, робота дистанцій¬ 
на, надомна, її гнучкий графік. Розглядається необхідність застосування нетипових видів зай¬ 
нятості з точки зору залучення більшої чисельності працівників за сучасних умов ринкових 
відносин. 

Ключові слова: нетипові види зайнятості, дистанційна робота, надомна робота, гнучкий 
режим робочого часу. 

З розвитком науки і техніки 
з 'явилися нові види трудової 
діяльності, зокрема, робота за 
межами території підприємства, 
установи чи організації. Подаль-

ший розвиток отримали також 
нетипові форми зайнятості: робо¬ 
та надомна, дистанційна, з гнуч¬ 
ким режимом робочого часу, з 
частковою зайнятістю та ін. (Вва-
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