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ІнСТиТуТ дОвІчнОгО уТРиМАння в укРАїнІ:  
ІСТОРІя виникнення, РОзвиТОк ТА СучАСнІСТь

Анотація. У статті досліджено історію становлення договору довічного утримання (догляду). Системати-
зовано основні етапи історичного розвитку договору довічного утримання (догляду). Визначено історичну 
природу договору. Проведений аналіз нормативно-правового регулювання відносин довічного утримання 
(догляду) у цивільному праві. Зроблено порівняльний аналіз цивільного законодавства, а саме Цивіль-
ного кодексу Української РСР та Цивільного кодексу України. Визначено основні зміни, які вносилися в 
розділ Цивільного кодексу України «Довічне утримання (догляд)». Завдяки порівнянню цивільного за-
конодавства, зроблено висновок щодо оптимальності і досконалості чинного Цивільного кодексу України 
Визначено основні права сторін за договором довічного утримання (догляду).
ключові слова: історія, етапи розвитку, договір довічного утримання, порівняння цивільного 
законодавства, набувач, відчужувач.
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inSTiTuTe oF LiFeLong MAinTenAnce in uKRAine:  
hiSToRy oF oRigin, deveLopMenT And ModeRniTy

Summary. There are different types of transactions in civil law. As a result, civil-law individuals have the 
right to freely choose their own behavior, determine the rights and obligations of the parties. One of the com-
monly concluded contracts is a lifelong maintenance (care) contract. The article studies the history of the 
formation of a lifelong maintenance (care) contract, as well as the main stages of the historical development of 
a lifelong maintenance (care) contract systematized. The importance of researching the history of a contract 
is that it will better understand the legal nature of the contract, find out the origin and place in the contract 
system. After all, the process of establishing each treaty institute in Ukraine has its stages and history. Due to 
this, it is established that the contract of lifelong maintenance in ancient Rome originated. The analysis of nor-
mative legal regulation of the relationship of lifelong maintenance (care) in civil law is made. The peculiarities 
of the regulation of the contract by the legislation of the USSR are established. A comparative analysis of the 
civil legislation, namely the Civil Code of the Ukrainian SSR and the Civil Code of Ukraine, is made. From the 
analysis it follows that there is a significant difference between legal acts. The main changes which have been 
made to the section of the Civil Code of Ukraine “Lifelong maintenance (care)” are identified. Thanks to the 
comparison of the civil legislation, the conclusion regarding the optimality and perfection of the current Civil 
Code of Ukraine is made, it was stated that the current code is more clear and better regulates the institution 
of the contract of life maintenance. The basic rights of the parties under the contract of lifelong maintenance 
(care) are determined. After all, the contract has certain features, one of the main is that when the alienator 
is alive, the acquirer has no right to dispose of the acquired property. This restriction is a guarantee that the 
acquirer fulfills the obligation to retain the alienator for life. The contract is of great importance for the people 
who need it. They are mainly disabled people, pensioners, the poor, for whom the contract is a means of protec-
tion of interests. The agreement helps solve the housing and social problems of public life.
Keywords: history, stages of development, contract of lifelong maintenance, comparison of civil legislation, 
purchaser, alienator.

Постановка проблеми. Питання правово-
го регулювання відносин довічного утри-

мання є досить актуальним на сьогоднішній день, 
адже особи похилого віку з різних причин зали-
шаються на самоті без належної турботи та мате-
ріальної допомоги. Саме тому дослідження історії 
розвитку договору довічного утримання має вели-
ке значення, оскільки це дозволить краще зрозу-
міти юридичну природу договору, з’ясувати його 
походження та місце в системі договорів. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Розробкою проблем розвитку та правового 
регулювання відносин, пов’язаних із наданням 
довічного утримання в нашій державі займа-
лися відомі вчені-цивілісти, зокрема, О. Вели-
корода, О. Дзера, М. Долинська, М. Галянтич, 
Н. Кузнєцова, В. Кучер, В. Маслов, Є. Мічурін, 
О. Яворська, Г. Яновицька та інші. Але варто 
зазначити, що недостатнє дослідження історич-

ного аспекту договору довічного утримання, має 
негативне значення, адже як зауважує С. Пи-
липенко, «малодослідженість проблеми виник-
нення інституту довічного утримання може не-
гативно впливати на послідовне реформування 
відносин по довічному утриманню (догляду), 
так як при цьому не враховується історичний 
досвід» [1, с. 289].

постановка завдання. Метою роботи є ви-
світлення етапів історичного розвитку, визначи-
ти поняття договору довічного утримання, про-
вести порівняльну характеристику цивільного 
законодавства та проаналізувати зміни, що про-
ваджувалися протягом історії розвитку україн-
ської держави. 

виклад основного матеріалу. Договір дові-
чного утримання зародився ще у давньому Римі. 
Тому римське приватне право є так званим пер-
шоджерелом для розвитку договору в Україні. 
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Процес становлення інституту договору дові-
чного утримання в Україні проводився протягом 
тривалого часу і має свою історію. 

У своїй роботі О. Великорода, аналізуючи виник-
нення відносин по довічному утриманню, зазначає, 
що їх розвиток в Україні мав досить специфічний 
характер. Це пояснюється тим, що одна частина 
України входила до складу Австро-Угорщини, а 
інша – належала Російській імперії [2, с. 10].

Так, у 1811 р. в Австрійській імперії був ухва-
лений Загальний цивільний устав, який регу-
лював зобов’язальні правовідносини. Поняття 
договору довічного утримання в Уставі не зазна-
чалося, але було передбачено договір ренти, що 
був дуже схожий. У другій половині 1870-х – на 
початку 1880-х рр. австрійські правники Шту-
бенраух і Кірхштеттер зауважили, що велику 
подібність до договору довічної ренти мали пра-
вовідносини, які практикували в Австрії при 
селянських маєтках. Вони називалися «прожи-
точні видачі» (auszug). Сторони домовлялися, що 
набувач селянського маєтку при його отриманні 
надавав відчужувачу на час його життя або на 
певний термін право проживання в маєтку, а ін-
коли надавав йому в користування й інші час-
тини маєтку (наприклад, ділянку поля чи саду), 
і був зобов’язаний утримувати відчужувача на-
турально або через грошові платежі, і навіть, до-
глядати його на випадок хвороби [3, с. 363].

На західноукраїнських землях договір до-
вічного утримання зародився значно швидше, 
адже в цивільному праві Австро-Угорської імпе-
рії. Форма договору довічного утримання була 
вже прописана у другій половині ХІХ ст., тоді 
як в Російській імперії статті, призначені навіть 
ренті, були фактично відсутні. Тільки у ХХ сто-
літті цивілісти почали активно обговорювати пи-
тання договору довічного утримання.

Проте реальне становлення інституту догово-
ру довічного утримання на українських землях 
відбулося все ж у рамках економічної та юридич-
ної модернізації держав після Першої світової 
війни. Україна, попри переважно колоніальний 
свій статус, теж переживала відповідні транс-
формаційні процеси, що, зрештою, відобразилося 
на юридичному забезпеченні її суспільних відно-
син, змінах у законодавстві та правовій культурі 
української нації [4, с. 30].

Із запровадженням і становленням радян-
ської ідеології розвиток договору довічного утри-
мання призупинився. Укладання цього виду 
правочину майже не практикувалося. Це зумов-
лено тим, що договір визнавався лихварським, 
що суперечив радянській політиці в цілому. Але 
попри всі заборони, досить часто особи, укладаю-
чи договір дарування, включали пункт про дові-
чне утримання того, хто здійснював дар. 

Таким чином, у 1940 році було заборонено 
укладати договори дарування з умовою договорів 
довічного утримання. Але незважаючи на це, як 
зазначає М. Бару, сторони могли оформлювати 
відчуження будинку договором купівлі продажу, 
при цьому ціна визначалась незначною сумою, 
але тут же формулювався додатковий обов’язок до-
вічно утримувати продавця. Часто в договорі про 
відчуження будинку встановлювалася дійсна ціна, 
але при цьому вказувалось, що в рахунок покуп-
ної ціни покупець зобов’язаний надавати продав-

цю довічне утримання. На практиці зустрічались 
і такі випадки, коли сторони укладали два окре-
мих договори (дарування та довічного утримання). 
Також М. Бару наводить приклад, коли у спадко-
вому договорі одна сторона, яка заповідала буди-
нок другій стороні, брала з останньої зобов’язання 
годувати першу до її смерті [5, с. 30–31].

Аналізуючи практику винесення рішень Су-
довими Колегіями по цивільним справам Верхо-
вних Судів СРСР, О. Великорода, дійшов висно-
вку, що суди часто намагались підвести договір 
довічного утримання під договори дарування чи 
купівлі продажу, а так як це не вдавалося, вони 
визнавали їх недійсними, тому що чинний на 
той час Цивільний кодекс УРСР 1922 р. не перед-
бачав норми щодо довічного утримання [2, с. 11]. 
На цій підставі особам доволі часто відмовляли 
у задоволенні позовів.

Договори довічного утримання, укладені за 
нацистської окупації України, не могли вважа-
тися недійсними тільки по факту того, що вони 
були підписані в окупації. Інша справа, що до-
говір довічного утримання у цивільному законо-
давстві України так і не з’явився [4, с. 31].

Протягом 1940-1950 рр. цивілісти активно по-
чали обговорювати і досліджувати договір дові-
чного утримання, це справило значний вплив на 
включення до нових цивільних кодексів даного 
інституту. 

Особливого розвитку договір довічного утри-
мання набув під час прийняття Цивільного ко-
дексу Української РСР в 1963 році. Розпочався 
новий етап, який тривав паралельно із дією ко-
дексу з 1 січня 1964 року до 1 січня 2004 року.

У науці цей етап поділяють на два періоди. 
Вважається, що перший період тривав з 1964 року 
до початку 90 их років ХХ століття. Він визнача-
ється стабільністю інституту довічного утриман-
ня та детальним дослідженням тогочасного зако-
нодавства. Під час другого періоду, який тривав 
від початку 90-их років ХХ століття по 2003 рік, 
відбуваються суттєві зміни в законодавстві, що 
в деякій мірі торкнулися і договору довічного 
утримання [2, с. 13]. 

Договір довічного утримання регулювався гл. 
37 Цивільного кодексу Української РСР «Дові-
чне утримання». Особливість полягає в тому, що 
в законодавстві УРСР договір довічного утриман-
ня передбачався окремою главою, в той же час 
у РРФСР його розглядали як різновид купівлі-
продажу. Так, переважно договір довічного утри-
мання розміщувався серед договорів про переда-
чу майна у власність. Але в окремих випадках 
цей правочин розміщувався серед договорів про 
надання послуг (ЦК України, Грузії, Молдавії, 
Естонії). Головна відмінність цивільних кодек-
сів усіх республік від РРФСР полягала в тому, 
що договір довічного утримання виділявся в них 
у самостійний договірний тип, а в Росії його роз-
глядали в рамках купівлі-продажу [2, с. 14]. 
Таким чином, перший період характеризується 
закріпленням договору довічного утримання, 
незважаючи на те, що нормативне закріплення 
було далеко не досконалим. 

У зв’язку із змінами соціально-економічних 
і політичних умов починається другий період. 
Він тривав до 2004 року і характеризується змі-
нами в законодавстві, цивільне законодавство 
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не є виключенням. Так, наприклад за договором 
довічного утримання тепер могла відчужуватись 
квартира, яка знаходилась в приватній власнос-
ті громадянина.

Варто зазначити, що 25 серпня 1996 року був 
розроблений проект ЦК України. Він мав ба-
гато спільного із чинним ЦК України і суттєво 
відрізнявся від Цивільного кодексу Української 
РСР. Проект складався з 8 розділів (які нази-
валися книгами). Фактичним керівником про-
екту Цивільного кодексу України від 25 серпня 
1996 року був доктор юридичних наук, професор 
Опанас Підопригора. Щодо договору довічного 
утримання, то у проекті інститут регулювався гл. 
56 ст.ст. 798–803.

Наступний етап починається з прийняттям 
нового ЦК України 16 січня 2003 року, що всту-
пив в дію 1 січня 2004 року, який є чинний і до 
сьогодні. Саме норми, які передбачені в цьому 
законі відіграли значну роль, адже було вирі-
шено більшість проблем, з якими не справлявся 
Цивільний кодекс Української РСР 1963 року.

Провівши аналіз двох основних нормативних 
актів, що регламентують інститут договору дові-
чного утримання Цивільного кодексу Української 
РСР і Цивільного кодексу України, можна конста-
тувати, що відмінність полягає у наступному:

1. У Цивільному кодексі Української РСР до-
говір довічного утримання був передбачений  
гл. 37 «Довічне утримання», тоді як в ЦК Украї-
ни договір довічного утримання розташований у  
гл. 57 «Довічне утримання (догляд)». 

2. Також відмінність полягає в тому, що в  
гл. 37 Цивільного кодексу Української РСР перед-
бачено лише п’ять статей ст.ст. 425-429, тоді як 
у ЦК України п'ятнадцять статей ст.ст. 744–758.

3. За договором довічного утримання, за Ци-
вільним кодексом Української РСР розумілося, 
коли одна сторона, що є непрацездатною особою 
за віком або станом здоров'я (відчужувач), пере-
дає у власність другій стороні (набувачеві майна) 
будинок або частину його, взамін чого набувач 
майна зобов'язується надавати відчужувачеві 
довічно матеріальне забезпечення в натурі у ви-
гляді житла, харчування, догляду і необхідної до-
помоги. У іншому кодексі під договором довічного 
утримання розуміють правочин за яким одна сто-
рона (відчужував) передає другій стороні (набу-
вачеві) у власність житловий будинок, квартиру 
або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме 
майно, яке має значну цінність, взамін чого на-
бувач зобов’язується забезпечувати відчужувача 
утриманням та (або) доглядом довічно. 

4. Відчужувач є непрацездатною особою за ві-
ком або станом здоров’я, в той же час в чинному 
ЦК України не передбачено характерних ознак 
того, хто може бути відчужувачем. 

5. За Цивільним кодексом Української РСР 
відчужував має право передати у власність бу-
динок або його частину, взамін на довічне мате-
ріальне забезпечення в натурі у вигляді житла, 
харчування, догляду і необхідної допомоги. Тоді 
як за ЦК України можна передати у власність 
житловий будинок, квартиру або їх частину, інше 
нерухоме майно або рухоме майно, яке має зна-
чну цінність, взамін чого набувач зобов’язується 
забезпечувати відчужувача утриманням та (або) 
доглядом довічно.

6. У чинному ЦК України передбачені окремі 
статті, в яких зазначені сторони в договорі дові-
чного утримання, особливості укладання дого-
вору, обов’язки набувача, момент виникнення 
у набувача права власності на майно, передане 
за договором, заміна майна і набувача, правові 
наслідки припинення юридичної особи-набува-
ча, а у Цивільному кодексі Української РСР цих 
норм не передбачено.

7. У ст. 428 Цивільному кодексі Української 
РСР зазначено, що договір довічного утримання 
може бути розірваний за вимогою відчужувача 
і набувача, у ч. 1 ст. 755 ЦК України передбаче-
но, що також може бути розірваний за вимогою 
однієї із сторін, але за рішенням суду, а також 
може бути припинений зі смертю відчужувача.

Спільними рисами є те, що:
1. За договором передбачається передача май-

на взамін на довічний догляд. 
2. Договір довічного утримання підлягає но-

таріальному посвідченню.
3. Договір довічного утримання може бути ро-

зірваний за вимогою відчужувача або набувача.
4. У разі смерті набувача його обов’язки, які 

були передбачені договором, переходять до тих 
спадкоємців, до яких перейшло право власності 
на майно. 

5. Якщо при відсутності спадкоємців або при 
їх відмові право власності на майно переходить 
відчужувачу. 

Як вже вище зазначалося, на сьогоднішній 
день діє ЦК України від 16.01.2003 року. З мо-
менту прийняття даного акту до статей, що регу-
люють договір довічного утримання була внесена 
тільки одна зміна – законом від 11.02.2010 року 
виключена ч. 2 ст. 745 ЦК України, яка передба-
чала, що договір довічного утримання (догляду), 
за яким передавалося нерухоме майно, підлягав 
державній реєстрації [8, с. 90].

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен 
має право володіти, користуватися і розпоряджа-
тися своєю власністю [9]. Таким чином відчужувач, 
здійснюючи передачу свого майна іншій особі, ре-
алізує свої конституційні права. Але договір дові-
чного утримання особливий тим, що існують певні 
обмеження щодо цього майна. А саме, коли відчу-
жувач живий, набувач немає права розпоряджа-
тися набутим майном. Якщо ж набувач продасть, 
обміняє або подарує при житті відчужувача майно, 
то це може призвести до визнання договору недій-
сним, оскільки суперечить установленій законом 
нормі. Це обмеження обумовлене специфікою дого-
вору і є гарантією виконання набувачем обов’язку 
щодо довічного утримування відчуджувача.

висновок. Враховуючи вищезазначене, мож-
на зауважити, що інститут договору довічного 
утримання зародився ще в IV ст. до н.е. в рим-
ському праві. Саме римське приватне право ста-
ло першоджерелом для всіх сучасних цивільно-
правових інститутів різних країн, у тому числі 
вітчизняного цивільного законодавства. 

Таким чином, можна виділяти такі етапи 
встановлення інституту договору довічного утри-
мання вітчизняного цивільного законодавства:

1) зародження інституту договору довічного 
утримання в Австро-Угорщині і Російській імпе-
рії, і розповсюдження норм на підконтрольні їм 
території України;
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2) з 1922 року до 18 липня 1963 року;
3) з 18 липня 1963 року з моменту прийняття 

Цивільного кодекс УРСР і до 16 січня 2003 року, 
але його можна поділити на два періоди:

– з 1964 року до початку 90-их років ХХ століття;
– початок 90-их років ХХ століття – 2003 рік;
4) з 16 січня 2003 до сьогоднішніх днів.
На сьогоднішній день договір довічного утри-

мання регулюється ст.ст. 744–758 ЦК України. 
За договором довічного утримання одна сто-

рона (відчужувач) зобов’язується передати іншій 
стороні (набувачу) у власність нерухоме або рухо-
ме майно, а набувач, у свою чергу, зобов’язується 
доглядати або утримувати відчужувача. 

Порівнявши два нормативно-правових акти, 
Цивільний кодекс Української РСР і ЦК Украї-
ни, можна з впевненістю сказати, що у чинному 
цивільному кодексі більш чітко і досконало пе-
редбачено порядок укладання договору довічно-
го утримання і регулювання цього інституту в ці-
лому. Також з аналізу випливає, що існує значна 
відмінність між кодексами, наприклад: розмі-
щення в кодексі інституту договору довічного 
утримання, визначення поняття, характерні 

ознаки для відчужувача, майно, що передається 
у власність, порядок розірвання договору, а та-
кож інші норми, які передбачені у чинному ЦК 
України, а у Цивільному кодексі Української 
РСР відсутні, але є і спільні риси, а саме: пере-
дача майна взамін на довічний догляд, нотарі-
альне посвідчення, може бути розірваний за ви-
могою відчужувача або набувача, у разі смерті 
набувача його обов’язки, які були передбачені 
договором, переходять до тих спадкоємців, до 
яких перейшло право власності на майно, а та-
кож якщо при відсутності спадкоємців або при 
їх відмові право власності на майно переходить 
відчужувачу.

Укладаючи договір довічного утримання осо-
би реалізовують гарантовані права передбачені 
Конституцією України, а саме право вільно воло-
діти, користуватися і розпоряджатися своїм май-
ном. Проте набувач, отримавши це майно може 
тільки володіти і користуватися. Розпоряджа-
тися набутим майном, коли відчужувач живий, 
він не має права. Це чітко передбачено у нормі  
ст. 754 ЦК України і її порушення може призвес-
ти до визнання укладеного договору недійсним.
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