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Анотація 

У статті досліджується поняття права притримання як виду забезпечувальних речових прав, його пра-

вова природа та особливості юридичної конструкції. Автор характеризує предмет притримання, зо-

бов’язання кредитора та боржника в різних типах договорів, а також особливості пов’язані з реалізацією 

права притримання.  

Аналізується відмінність правового режиму володіння у рамках застосування як виду забезпечення у 

вигляді притримання, що істотно відрізняється від права володіння на чужу річ. Підсумовується, що дого-

вором або додатковою угодою може встановлюватися можливість набуття права власності на предмет 

притримання кредитором. До статусу кредитора в зобов’язальному правовідношенні застосовуються по-

ложення властиві відносинам власності, що в свою чергу характеризує право притримання як речове право 

за своєю природою. 

Abstract 

The article examines the concept of the right of retention as a type of security property rights, its legal nature 

and features of the legal structure. The author describes the subject of retention, the obligations of the creditor and 

the debtor in different types of contracts, as well as the features associated with the exercise of the right of retention. 

The difference between the legal regime of possession within the framework of application as a type of secu-

rity in the form of retention, which differs significantly from the right of possession of another's thing, is analyzed. 

It is concluded that the contract or additional agreement may establish the possibility of acquiring ownership for 

the subject of retention by the creditor. The status of the creditor in a binding legal relationship is subject to the 

provisions inherent in the property relationship, which in turn characterizes the right of retention as a nature prop-

erty right. 
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Юридична конструкція інституту притри-

мання склалася ще в римському праві, але під по-

няттям «право притримання» розумілася мож-

ливість боржника у певних випадках затримуватись 

із виконанням свого зобов’язання з причин, не за-

лежних від останнього. У римському праві саме 

право вимоги, заради якого затримувалось вико-

нання, не було позовним, а тому право притри-

мання вбачалось єдиним способом захисту права 

кредитора, порушеного з боку боржника [1, с. 114].  

В Цивільному кодексі України (далі – ЦК 

України)[2] притримання майна вперше встанов-

лено серед інших видів забезпечення зобов’язань. 

Право притримання визначається в ст. 594 ЦК 

України. Кредитор, який правомірно володіє річчю, 

що підлягає передачі боржникові або особі, вка-

заній боржником у разі невиконання ним у строк 

зобов’язання щодо оплати цієї речі або відшкоду-

вання кредитором пов’язаних з нею витрат та інших 

збитків, має право притримати її у себе до вико-

нання боржником зобов’язання. 

Отже, притримання завжди пов’язане з певною 

річчю, яка на момент виконання зобов’язання пра-

вомірно перебуває у володінні кредитора. Останнє 

можливе в окремих видах договірних зобов’язаль-

них відносинах зокрема, в договорах підрядного 

типу. 

Так, за договором підряду одна сторона (під-

рядник) зобов’язується на свій ризик виконати 
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певну роботу за завданням другої сторони (замов-

ника), а замовник зобов’язується прийняти та опла-

тити роботу. 

Враховуючи те, що договір підряду може укла-

датися на виготовлення, обробку, переробку, ре-

монт речі або на виконання іншої роботи з передан-

ням результату замовникові, право притримання 

може застосовуватися як вид забезпечення, для сти-

мулювання боржника (замовника) до своєчасного 

виконання обов’язку з оплати виконаного уречев-

леного результату роботи. В ст. 856 ЦК України за-

конодавець прямо передбачив право підрядника на 

притримання. Якщо замовник не сплатив встанов-

леної ціни роботи або інші суми, належних підряд-

никові у зв’язку із виконанням договору підряду, 

підрядник має право притримати результат роботи, 

а також устаткування, залишок невикористаного 

матеріалу та інше майно замовника, що є у підряд-

ника. 

Інший підхід задекларований законодавцем 

щодо правових наслідків нез’явлення замовника за 

одержанням роботи, виконаної за договором, побу-

тового підряду. У разі нез’явлення замовника за 

одержанням виконаної роботи або іншого ухилення 

замовника від її прийняття підрядник має право 

письмово попередивши замовника, після спливу 

двох місяців від дня такого попередження продати 

предмет договору побутового підряду за розумну 

ціну, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних 

підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса, 

нотаріальної контори на ім’я замовника. Водночас, 

ч. 2 ст. 874 ЦК України допускає можливість за-

стосування поряд з правом продажу предмета дого-

вору побутового підряду притримання його або ви-

магати відшкодування. Хоча ст. 856 ЦК України не 

передбачає безпосередньо правових наслідків неви-

конання своїх обов’язків замовником у разі застосу-

вання підрядником такого виду забезпечення як 

притримання, останній може вимагати розірвання 

договору і відшкодування завданих йому збитків. 

Право притримання застосовується не у всіх 

випадках порушення договірних зобов’язань, в 

яких має місце тимчасове володіння річчю. Так, за 

договором зберігання, якщо поклажодавець після 

закінчення строку договору зберігання не забрав 

річ, він зобов’язаний внести плату за весь фактич-

ний час її зберігання. Однак, законодавець не пе-

редбачає право зберігача на притримання речі до 

внесення поклажодавцем оплати, декларуючи в ст. 

948 ЦК України лише обов’язок поклажодавця за-

брати річ від зберігача після закінчення строку 

зберігання. Виходячи, із загальних положень до-

говірного права, зберігач може вимагати відшкоду-

вання збитків, завданих йому неналежним виконан-

ням договірних зобов’язань поклажодавцем. 

Таким чином, притримання, як вид забезпе-

чення зобов’язань, завжди пов'язаний із правомір-

ним перебуванням у володінні кредитора речі за 

умовами договору. При цьому кредитор має право 

притримати річ у себе також у разі, якщо права на 

неї, які виникли після передачі речі у володіння 

кредитора набула третя особа. 

Право на притримання може мати кредитор на 

річ, яка вже є власністю іншої особи-боржника. 

Така конструкція має місце у відносинах комісії, де 

одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дору-

ченням другої сторони (комітента) за плату вчи-

нити один або кілька правочинів від свого імені, але 

за рахунок комітента. Майно придбане комісіоне-

ром за рахунок комітента, є власністю комітента. 

Але навіть в цьому випадку комісіонер має 

право на притримання у разі невиконання комітен-

том своїх договірних обов’язків, обмеживши його 

право володіння річчю, придбаною для нього 

комісіонером. Для забезпечення своїх вимог за до-

говором комісії комісіонер має право притримати 

річ, яка має бути передана комітентові. 

Речове право притримання тісно взаємо-

пов’язано із договірними зобов’язаннями. Власне, 

метою такого забезпечення є стимулювання борж-

ника в зобов’язальному правовідношенні до вико-

нання свого обов’язку, як правило, оплати вико-

наної роботи, наданої послуги тощо. 

Предметом притримання може бути річ. В ст. 

594 ЦК України не вказується, яка саме рухома чи 

нерухома річ може бути об’єктом притримання. 

Аналіз правового режиму речей дозволяє дійти до 

висновку, що предметом притримання може бути 

рухома річ. 

В ЦК України традиційно, виходячи з поло-

жень римського приватного права, класифікуються 

речі за критерієм їхнього зв’язку із землею на ру-

хомі та нерухомі. Рухомі речі характеризуються 

індивідуальними і родовими ознаками. Для притри-

мання не має правового значення індивідуально-

визначена річ чи характеризується кількісними по-

казниками. Для застосування коментованого виду 

забезпечення достатньо наявності правомірної пра-

вової підстави знаходження рухомої речі у креди-

тора. 

Такою правовою підставою буде володіння 

річчю на момент існування невиконаного обов’язку 

боржником. Для розуміння змісту поняття во-

лодіння достатньо фактичного владарювання нею. 

Зазначене фактичне володіння повинно, однак ба-

зуватися на правомірній підставі – договорі або за-

коні. Фактичне володіння рухомою річчю при-

пиняється у разі заволодіння нею іншою особою. 

Володіння над річчю припиняється в момент 

втрати «влади» над річчю як об’єктом цивільних 

прав. 

Володіння здійснюється на основі волевияв-

лення кредитора – сторони зобов’язального пра-

вовідношення. При цьому річ перебуває у його во-

лодінні на правомірній, передбаченій договором 

або законом, підставі. Однак, рішення застосування 

притримання як виду забезпечення базується на од-

носторонньому волевиявленні управненої до во-

лодіння особи, якою є кредитор у зобов’язальному 

правовідношенні. 

Відмінність правового режиму володіння у 

рамках застосування як виду забезпечення у ви-

гляді притримання істотно відрізняється від права 

володіння на чужу річ. Право притримання не є 
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похідним від категорії власності, а виступає само-

стійним речовим правом, яке має на меті стимулю-

вати належне виконання боржником обов’язку. 

Законність володіння учасника зобов’язаль-

ного правовідношення – кредитора перебуває у 

взаємозв’язку з його суб’єктивним правом, якому 

кореспондується обов’язок боржника, а в сукуп-

ності вони є елементом змісту зобов’язального пра-

вовідношення. В цьому випадку йдеться про перед-

бачену законом можливість володіння річчю з ме-

тою захисту своїх інтересів. 

В даному випадку ціллю володіння не є задо-

волення свого інтересу шляхом використання ко-

рисних властивостей притримуваної речі. Це під-

креслюється ч. 3 ст. 595 ЦК України, в якій вка-

зується, що кредитор не має права користуватися 

річчю, яку він притримує в себе. 

Тому фактично володіння річчю у разі ре-

алізації права притримання не можна ототож-

нювати з однією з правомочностей, які складають 

зміст права власності. Володіння становить зміст 

речового права притримання і полягає в юридичній 

можливості фактичного утримання речі кредито-

ром до виконання обов’язку боржником та/або за-

стосування інших правових наслідків, встановле-

них законом у разі невиконання зобов’язання. 

Тому з погляду розуміння володіння в кон-

тексті здійснення права притримання можна пого-

дитися з позицією авторів, що це є охоронюваний 

законом фактичний стан. Останній дає змогу кре-

дитору фактично утримувати річ до виконання 

обов’язку боржником [3, с.520]. В даному випадку 

володіння не можна трактувати як суб’єктивне ци-

вільне право на річ, що є елементом змісту права 

власності, оскільки немає цілі панування над річчю. 

Як зазначає В.В. Цюра, володінням є сам факт 

володіння, незалежно від наявності у володільця 

права на предмет володіння [4, с.11]. Власне во-

лодіння річчю (яка є предметом притримання) не 

свідчить про наявність у кредитора права на пред-

мет володіння як елементу змісту права власності. 

Тобто в даному випадку відсутнє прагнення 

суб’єкта зобов’язальних відносин, яким є кредитор 

до панування над річчю. Кредитор намагається 

шляхом притримання захистити своє суб’єктивне 

майнове зобов’язальне право. 

Притримання, як вид забезпечення, виникає на 

підставі положень закону. Загальні правила регу-

лювання права притримання містяться в параграфі 

7 глави 49 ЦК України. Особливості застосування 

притримання в окремих договірних зобов’язаннях 

встановлені в нормах, покликаних регулювати ці 

відносини. Таким чином, право на притримання – 

врегульований законом вид забезпечення належ-

ного виконання зобов’язання. 

Однак це не означає, що учасники договірних 

відносин не можуть застосовувати коментований 

вид забезпечення за домовленістю між ними. Зако-

ном передбачена можливість урегулювання прит-

римання на підставі договору, яким забезпечуються 

вимоги кредитора. Такий висновок випливає із ро-

зуміння змісту ч. 2 ст. 594 ЦК України, якою вста-

новлено, що притриманням речі можуть забезпечу-

ватись інші вимоги кредитора, якщо інше не вста-

новлено договором або законом. 

Право на притримання для забезпечення інших 

вимог, ніж платіжні, може бути умовою (застере-

женням) в основному договорі, укладеному між 

сторонами, навіть якщо норми, що регулюють пев-

ний вид відносин не передбачають застосування та-

кого виду забезпечення. Не вимагається мож-

ливість застосування притримання шляхом укла-

дення додаткової угоди до змісту погодженого 

раніше договору між цими сторонами. 

Фактичне володіння в зобов’язальних пра-

вовідносинах не можна ототожнювати з суб’єктив-

ною правомочністю як елементом змісту права 

власності. Як зазначає Є.О. Харитонов, тракту-

вання змісту права власності через перерахування 

трьох основних правомочностей власника є недос-

коналим, оскільки проводиться без врахування за-

гального визначення суб’єктивного цивільного 

права як такого, що включає три правомочності:  

1. Право на власні дії;  

2. Право вимагати певних дій від інших осіб;  

3. Право звернутися за захистом у разі пору-

шення права [5, с.259]. 

Приведена сентенція є актуальною для відно-

син притримання. Адже в рамках притримання кре-

дитор має право на утримання речі у себе до вико-

нання обов’язку боржником, вимагати вчинення 

певних дій від боржника. Отже, метою притри-

мання є не встановлення юридичного влада-

рювання над річчю, а задоволення майнової вимоги 

кредитора, яка випливає із змісту зобов’язання. 

Тому речове право притримання позбавлено 

суттєвих ознак права володіння як речового права 

на чужу річ або однієї з тріади правомочностей 

змісту права власності. Як звертає увагу І.О. Дзера, 

що під суб’єктивним правом власності слід ро-

зуміти передбачене законом право конкретного 

власника здійснювати щодо належного йому майна 

правомочності володіння, користування і розпо-

рядження на власний розсуд, якщо інше не перед-

бачено законом, а у разі їх порушення, невизнання 

– також права вимагати від зобов’язаної особи 

відновлення порушених прав або вчинення дій, 

спрямованих на примусовий захист порушеного 

права чи усунення перешкод у його здійсненні за-

собами, визначеними законом [6, с.30]. 

Перераховані повноваження не можуть нале-

жати кредитору у відносинах притримання, 

оскільки згідно із ч. 1 ст. 596 ЦК України до креди-

тора, який притримує у себе річ боржника, не пере-

ходить право власності на неї. Відповідно він не 

може на власний розсуд здійснювати повноваження 

володіння, а тим більше розпорядження чи кори-

стування. Адже власником речі залишається борж-

ник. І лише у випадках, коли це встановлено зако-

ном (наприклад, за договором побутового підряду), 

кредитор може розпоряджатися річчю, що була 

предметом договору, укладеного ним. 

Суть притримання полягає у фактичному во-

лодінні предметом договірного зобов’язання. Тому 

можна умовно трактувати названу категорію як 
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правомочність володіння. Адже речове право во-

лодіння, виразом якого є панування над майном 

відповідно до закону за своєю волею не співпадає 

за змістом з володінням на основі притримання. В 

даному випадку право притримання можна розгля-

дати як самостійне суб’єктивне речове право, а не 

правомочність, яка складає зміст права власності. 

Право притримання здійснюється за умови 

правомірного володіння майном (річчю), яке ви-

никло на підставі договору. Тому безпосередньо 

пов’язано із зобов’язальним правовідношенням 

стимулюючи боржника до його належного вико-

нання. 

З розуміння поняття права притримання слід 

вилучити ознаку абсолютності. Це випливає з мети 

застосування притримання як виду забезпечення 

належного виконання зобов’язання. Водночас не 

можна не враховувати речовий характер права при-

тримання. Адже, реалізуючи шляхом продажу 

предмет побутового підряду, підрядник (кредитор) 

виступає в статусі власника (уповноваженої зако-

ном особи) на укладення такого договору. 

Однак, не виключена можливість, що предмет 

договірного зобов’язання може залишатися у во-

лодінні кредитора і надалі. Наприклад, у разі від-

сутності бажаючих придбати предмет побутового 

підряду. 

Законодавством не урегульовано чітко це пи-

тання. Так, ч. 2 ст. 874 ЦК України встановлено, що 

підрядник має право у випадках, визначених части-

ною першою статті 874 ЦК України, замість про-

дажу предмета договору побутового підряду прит-

римати його або вимагати відшкодування. Остання 

вимога охоплюється змістом зобов’язального пра-

вовідношення, надаючи право кредитору вимагати 

відшкодування збитків, завданих йому невиконан-

ням або неналежним виконанням договору. Норми, 

що регулюють договір підряду взагалі не встанов-

люють правових наслідків застосування притри-

мання як фактору впливу на боржника у разі неви-

конання ним і надалі своїх обов’язків із сплати 

визначеної договором ціни роботи або іншої суми, 

належної підрядникові у зв’язку з виконанням до-

говору підряду. 

Тому виходячи із розуміння речової природи 

права притримання слід передбачити в законо-

давстві можливість набуття права власності креди-

тором на речі (майно), які були предметом договору 

(невиконаного боржником). Для цього ст. 856 ЦК 

України доповнити частиною другою такого 

змісту: «у разі невиконання свого обов’язку з вико-

нанням договору підряду протягом 3 місяців з мо-

менту терміну оплати, результати роботи перехо-

дять у власність підрядника, який може розпоря-

дитися ними відповідно до порядку встановленого 

законом». 

Кредитор при здійсненні своїх правомочно-

стей власника зобов’язаний дотримуватися мораль-

них засад суспільства і не може використовувати 

право власності на об’єкт притримання на шкоду 

правам, свободам інших осіб та інтересам суспіль-

ства, погіршуючи екологічну ситуацію. 

Це випливає із загальної вимоги ст. 13 ЦК 

України, якою встановлюються межі здійснення 

цивільних прав. Таким чином, фактичне володіння, 

яке було об’єктом притримання трансформується у 

право власності, елементом змісту якого буде серед 

інших правомочностей право володіння, яке має аб-

солютний характер. В цьому проявляється інтерес 

власника, поєднаний із суб’єктивним правом на 

його майно. Якщо володіння предметом притри-

мання є свого роду «усіченим» речовим правом, яке 

зводиться до фактичного перебування речі (майна) 

у кредитора, то в подальшому воно набуває ознаки 

абсолютного речового права. 

Значення має також правовий режим майна 

(речі), результату роботи, які є предметом дого-

вору, укладеного між сторонами. Якщо річ, що пе-

редана, є власністю сторони, яка не виконує 

платіжного обов’язку, вона не може без згоди влас-

ника перейти у власність сторони кредитора. Інша 

ситуація у разі створення уречевленого результату 

договірних відносин (новостворене майно). Згідно 

з ч. 1 ст. 331 ЦК України право власності на нову 

річ, яка виготовлена (створена) особою, набу-

вається нею, якщо інше не встановлено договором 

або законом. 

Отже, в кожному випадку необхідно 

аналізувати зміст договору, який є підставою ви-

никнення зобов’язання між сторонами. І до право-

вих наслідків невиконання або неналежного вико-

нання обов’язків однією із сторін застосовуються 

норми зобов’язального права, в тому числі поло-

ження забезпечувального характеру. Тому, якщо 

має місце притримання, як вид забезпечення перед-

бачений законом, повинні застосовуватися норми, 

що регулюють даний вид стимулювання боржника 

до належного виконання свого обов’язку. Аналіз 

чинного законодавства свідчить, що притримання 

як вид забезпечення зобов’язання, стосується, як 

правило, виконання обов’язку оплати боржником. 

Кредитор, який зберігає річ у себе до вико-

нання обов’язку боржником, відповідає за втрату, 

псування або пошкодження, які сталися з його 

вини. Тому притримання речі є певним обтяженням 

для нього, яке може бути пов’язане з певними вит-

ратами. 

Поряд з речовим правом притримання у ви-

гляді фактичного володіння річчю, кредитор набу-

ває право розпорядження нею, повідомивши набу-

вача про притримання речі і права кредитора. 

Тобто, положеннями ЦК України, які регулюють 

право притримання не передбачено набуття права 

власності кредитора на предмет притримання у разі 

невиконання свого обов’язку з оплати боржником. 

Не встановлено ЦК України в параграфі 7 глави 49 

«Притримання» також часових меж застосування 

цього виду забезпечення. Необхідне упорядкування 

відносин притримання в аспекті задоволення вимог 

кредитора. Відповідно до ст. 597 ЦК України ви-

моги кредитора, який притримує річ у себе, задо-

вольняються з її вартості в порядку аналогічному 

для реалізації предмета застави. Реалізація пред-
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мета застави, на який звернено стягнення прово-

диться шляхом його продажу з публічних торгів, 

якщо інше не передбачено договором або законом. 

Початкова ціна предмета застави для його про-

дажу з публічних торгів визначається в порядку, 

встановленому договором або законом. Якщо звер-

нення стягнення здійснюється за рішенням суду, то 

суд може визначити у своєму рішенні початкову 

ціну предмета застави. 

Якщо публічні торги оголошено такими, що не 

відбулися, предмет застави може бути за згодою за-

ставодержателя та заставодавця переданий у влас-

ність заставодержателя за початковою ціною, якщо 

інше не передбачено договором або законом. 

Таким чином, аналіз положень ЦК України, які 

стосуються реалізації предмета застави, свідчать 

про можливість набуття права власності кредитора 

на річ, яка є предметом притримання на підставах, 

передбачених договором або законом. 

Отже, договором або додатковою угодою до 

вже укладеного договору між сторонами, може 

встановлюватися можливість набуття права влас-

ності на предмет притримання кредитором. Водно-

час ч. 1 ст. 596 ЦК України доцільно викласти у 

такій редакції: «До кредитора, який притримує у 

себе річ боржника, може перейти право власності 

на неї, якщо це передбачено договором або додат-

ковою угодою до договору, укладеною раніше сто-

ронами». 

Право притримання належить до речових прав 

кредитора, які обтяжують право власності борж-

ника або його речове право як титульного во-

лодільця. Це підтверджується п. 3 ст. 21 Закону 

України «Про забезпечення вимог кредиторів та 

реєстрацію обтяжень», згідно з яким право притри-

мання рухомого майна є одним із видів приватних 

забезпечувальних обтяжень. 

Кредитор, який правомірно володіє річчю, що 

підлягає передачі боржникові або особі, вказаній 

боржником, у разі невиконання ним у строк зо-

бов’язання щодо оплати цієї речі або відшкоду-

вання кредиторові пов’язаних з нею витрат та ін-

ших збитків має право притримати її у себе до ви-

конання боржником зобов’язання. 

Кредитор відповідає за втрату, псування або 

пошкодження речі, яку він притримує в себе, якщо 

втрата, псування або пошкодження сталися з його 

вини. Але кредитор не має права користуватися 

річчю, яку він притримує у себе. 

До кредитора, який притримує у себе річ бор-

жника, не переходить право власності на неї. Однак 

ризик випадкового пошкодження або знищення 

притриманої речі несе кредитор, якщо інше не вста-

новлено договором. 

Отже, до статусу кредитора в зобов’язальному 

правовідношенні застосовуються положення вла-

стиві відносинам власності. Тому можна дійти вис-

новку, що право притримання є за своєю природою 

речовим правом. Законом і договором визначається 

повноваження кредитора, як строкового володільця 

речі, що підлягає передачі боржникові. В даному 

випадку має місце поєднання зобов’язальних і ре-

чових засад регулювання коментованого виду за-

безпечення. 
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Abstract 

In the modern world, various technologies are developing and improving, this helps criminals to commit 

crimes , including in the banking sector. It is necessary to study the problems arising on the way of improving 

banking financial control over non-cash transactions in the Russian Federation in order to prevent and suppress 

the commission of crimes and offenses in the banking sector. The emergence of the concept of dubious transactions 

at the international level indicates that they pose a social danger not only to financial security and the economy as 

a whole of one country, but to the whole world. With the rapid development of criminal technologies, it is neces-

sary to develop a system of counteracting various criminal schemes.The article attempts to identify the risks of 
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