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Вступ
В Кейп Тауні в листопаді 2001 року було 

відкрито до підписання Конвенцію про між-
народні обтяження пересувного обладнан-
ня (надалі Конвенція) та Протокол щодо 
авіаційного обладнання (надалі Протокол). 
Серед країн, що підписали Конвенцію була 
й Україна. 

Аналіз досліджень і публікацій
Незважаючи на те, що Конвенція під-

писана 9 років тому, в Україні не здійснено 
жодного дослідження або публікації стосов-
но необхідності та/або доцільності для Укра-
їни її ратифікації [1, 7]. Загалом активне 
вивчення та аналіз Конвенції здійснюється 
в США, Великобританії та країнах Європей-
ського Союзу.

Постановка завдання
Ця стаття присвячена вивченню до-

говору цесії, який є одним з договорів, що 
укладаються кредитором та боржником при 
фінансуванні авіаційного обладнання та є 
засобом забезпечення боржником належно-
го виконання його обов’язків за кредитним 

договором. Як правило, боржник відступає 
на користь кредитора свої права в догово-
рах страхування, купівлі продажу, лізингу 
тощо, що слугує забезпеченням виконання 
ним обов’язків за кредитним договором.

Визначення цесії 
та пов’язаних прав

Згідно за визначенням Конвенції цесія 
означає договір, згідно до якого цесіонарій 
наділяється пов’язаними з обладнанням пра-
вами з передаванням або без передавання 
міжнародного обтяження цього обладнання, 
незалежно від того чи був цей договір здій-
снений шляхом надання забезпечення. 

Поняття цесії використовується в Кон-
венції в широкому сенсі, оскільки його ви-
значення дається через поняття «договір», а 
не поняття «угода»1, тобто цесія стосується 
будь-якого виду договору, за яким пов’язані 
з обладнанням права передаються іншій 
особі або шляхом передачі права власності, 
або передачі права власності в якості забез-
печення, або застави пов’язаних прав, що 
створюють право in rem без передачі права 
власності. Визначення цесії стосується як 
випадків, за якими передається міжнарод-
не обтяження, так і випадків відступлення 
пов’язаних прав без передачі міжнародного 
обтяження, хоча у такому випадку положен-
ня Конвенції не будуть застосовуватися.

Пов’язані з обладнанням права визна-
чаються як всі права на отримання платежу 

1 Під угодою розуміється угода забезпечення, угода прода-
жу з резервуванням права власності або лізингова угода.

В статті проаналізовано цесію як спе-
ціальний вид договору, що застосовується за 
Конвенцією, та його специфічний предмет - 
пов’язані з обладнанням права.
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колатералізація, міжнародне обтяження, неспро-
можність, пересувне обладнання, цесія, пов’язані 
права, фінансування.
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або іншого виконання обов’язку боржником 
за угодою, в забезпечення якої надане об-
ладнання або які пов’язані з обладнанням. 
Тобто, пов’язані права забезпечені угодою 
про забезпечення виконання зобов’язання 
або пов’язані з угодою про попередній про-
даж з резервуванням права власності або 
угодою про лізинг. Пов’язані права включа-
ють право на: 

1. повернення отриманого кредиту з на-
рахованими відсотками та штрафними санк-
ціями, або 

2. сплату ціни за обладнання згідно до 
угоди про попередній продаж з резервуван-
ням права власності, або 

3. лізингові платежі за угодою лізингу, або
4. інше виконання. Наприклад, сплату 

страхової винагороди за договором страху-
вання обладнання, або ремонт обладнання, 
або сплату витрат, пов’язаних з руйнуванням 
обладнання, виплату компенсацій тощо.

Таким чином права, пов’язані з облад-
нанням, розглядаються на противагу пра-
вам, забезпеченим обладнанням, якщо ці 
права стосуються платежів та іншого ви-
конання, такого як технічне утримання, 
ремонт та страхування умовним покупцем 
за угодою про попередній продаж з резер-
вуванням права власності або угодою про 
лізинг. Права виконання, що не стосуються 
передачі права власності або права боржни-
ка на утримання обладнання не вважаються 
пов’язаними правами. Ці висновки співпа-
дають з висновками, зазначеними в офіцій-
ному коментарі до Конвенції [2, c.117].

Проте пов’язані права обмежені 
обов’язками боржника за угодою, включа-
ючи обов’язок належного виконання за ін-
шими договорами. Обов’язки третіх осіб та 
обов’язки боржника за іншими договорами 
з кредитором або третіми особами не від-
носяться до числа пов’язаних прав, навіть 
якщо вони забезпечені угодою, якщо, бе-
зумовно в угоді до числа обов’язків боржни-
ка не відноситься належне виконання інших 
договорів.

Пов’язані права можуть бути пов’язани-
ми з фінансуванням або лізингом облад-
нання. Вони відносяться до обладнання в 
тій мірі, в якій вони складаються з прав на 
отримання платежу або іншого виконання 

обов’язку, що стосується:
a. суми, що внесена авансом та викорис-

тана для придбання обладнання – мова йде 
про аванс, направлений саме на придбання 
повітряного судна, або авіаційного двигуна 
або гелікоптера, а не на придбання будь-
якого іншого обладнання, яке може бути 
встановленим на повітряному судні, або 
авіаційному двигуні, або гелікоптері, або на 
придбання запасних частин до них;

b. суми, внесеної авансом та викорис-
таної для придбання іншого обладнання, 
щодо якого цедент має інше міжнародне об-
тяження, якщо цедент передав це обтяжен-
ня цесіонарію та цесія була зареєстрована 
– ціллю цього пункту є покриття так званих 
крос-колатералізацій (cross-collateralisation), 
що представляють собою статтю в забез-
печувальній угоді, за якою міжнародне об-
тяження забезпечує належне виконання 
боржником не тільки цієї угоди, а й інших 
договорів. Таким чином, право на належне 
виконання таких договорів представляє со-
бою частину пов’язаних прав кредитора за 
угодою;

c. ціни, що підлягає сплаті за обладнання;
d. орендних (лізингових) платежів, що 

підлягають сплаті у зв’язку з обладнанням;
e. інших обов’язків, що витікають з пра-

вочину (transaction), згаданого у попередніх 
пунктах – фактично попередні пункти по-
силаються на певні обов’язки боржника, ви-
значені Коментарем як «первісні» [2, 131], в 
той час як підпункт (е) посилається на пра-
вочини. Тобто метою цього підпункту є по-
силання на всі інші обов’язки боржника за 
правочином (transaction), включаючи угоду 
про забезпечення виконання зобов’язання, 
або угоду про попередній продаж з резерву-
ванням права власності або угоду про лізинг, 
за якими виникають первісні обов’язки, 
включаючи сплату відсотків або штрафів 
за неналежне виконання, фінансування ви-
трат, пов’язаних з втратою обладнання, 
витрат на забезпечення примусового вико-
нання боржником своїх обов’язків, сум, що 
сплачуються застрахованим особам.

Наслідком цесії, якщо інше не узгодже-
не боржником та кредитором, є передача 
міжнародного обтяження та всіх гарантій 
та переважних прав цедента, що перед-
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бачені Конвенцією. Тільки кредитор може 
мати та відступити права, пов’язані з облад-
нанням. Загалом, відступлення боржника 
не покривається Конвенцією. Проте, якщо, 
угода лізингу передбачає опціон для лізин-
гоотримувача придбати лізингове обладнан-
ня, лізингоотримувач може розглядатися 
як потенційний покупець, який відповідно, 
може зареєструвати та відступити свої права 
(фактично, щодо опціону) за угодою лізингу. 
Угода лізингу може передбачати право суб-
лізингу. В такому випадку лізингоотримувач 
має право відступити свої пов’язані права 
(права на орендні (лізингові) платежі, що 
підлягають сплаті у зв’язку з наданням об-
ладнання у суб-лізинг) та зареєструвати між-
народне обтяження.

Іншим прикладом цесії може бути від-
ступлення прав на отримання майбутніх 
платежів за угодою про попередній продаж 
з резервуванням права власності. Необхід-
но відзначити, що сторони вправі домови-
тися про відступлення пов’язаних прав без 
відступлення міжнародного обтяження. В 
такому випадку Конвенція до такої цесії за-
стосовуватися не буде, про що в ній прямо 
зазначено.

Якщо цесія пов’язаних прав здійснюєть-
ся з відступленням міжнародного обтяжен-
ня, цесіонарій отримує такий самий статус 
щодо пріоритету як і цедент.

Згідно до статті 31(2) Конвенції сторо-
ни вправі узгодити часткове відступлення 
пов’язаних прав цедента (наприклад, від-
ступлення частини майбутніх платежів за 
угодою лізингу або угодою про продаж з ре-
зервуванням права власності). Як визнача-
ється Конвенцією, пов’язані права повинні 
бути такими, що ідентифікуються боржни-
ком. При «частковому» відступленні сторо-
ни повинні узгодити майбутнє міжнародно-
го обтяження та отримати згоду боржника. 
Оскільки Конвенція не визначає форми та-
кої згоди, вона може бути отримана зазда-
легідь навіть в самій загальній формі. Цесі-
онарій та цедент можуть бути внесеними до 
реєстру як спільні держателі міжнародного 
обтяження. У випадку відсутності домовле-
ностей сторін щодо майбутнього міжнарод-
ного обтяження для визначення прав та 
обов’язків сторін використовується засто-

совне право за угодою сторін. 
Конвенція визначає, що застосовне пра-

во визначає засоби захисту та права зустріч-
ного зарахування, які може використовува-
ти боржник проти цесіонарія. Застосовне 
право вирішує долю положень, які можуть 
міститися в угоді про забезпечення вико-
нання зобов’язання, або угоді про попере-
дній продаж з резервуванням права влас-
ності або угоді про лізинг.

Боржнику надано право в будь-який 
час відмовитися (така відмова повинна бути 
здійсненою в письмовій формі) від права ви-
сувати будь-які вимоги, включаючи вимоги 
зустрічного зарахування, до цесіонарія. Це 
положення Конвенції не застосовується у 
випадку шахрайських дій з боку цесіонарія. 
Таким чином, Конвенція, як і інші націо-
нальні та міжнародні акти, застосовує прин-
цип автономії волі сторін. Коментатори до 
Конвенції вважають, що відмова боржника 
від захисту є дійсною, незважаючи на мож-
ливі заборони щодо такої відмови в застосов-
ному праві [2, 120]. Так, наприклад, згідно 
до статті 1 Господарського процесуального 
кодексу України угода сторін про відмову 
від права на звернення до господарського 
суду є недійсною. Отже, у випадку ратифі-
кації Україною Конвенції та завдяки засто-
совуваному в Україні принципу примату 
міжнародного права, норми статті 1 Госпо-
дарського процесуального кодексу України 
не будуть застосовуватися.

У випадку застосування цесії як засобу 
забезпечення та виконання забезпеченого 
обов’язку до цедента знову переходять всі 
пов’язані з обладнанням права в тому само-
му обсязі, якими вони були на момент від-
ступлення.

Конвенція висуває до договору цесії такі 
саме вимоги, як і до угоди, а саме: здійснен-
ня в письмовому вигляді та наявність поло-
жень, що дають змогу ідентифікувати об’єкт, 
яким є на відміну від угоди не обладнання, 
а пов’язані з обладнанням права за дого-
вором, на підставі якого вони виникають. 
Конвенція використовує термін „договір”, а 
не „угода” , оскільки права можуть виникну-
ти з окремого договору з боржником, який 
боржник погодився виконати як додаткове 
забезпечення належного виконання. Якщо 
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цесія використовується в якості забезпечен-
ня зобов’язання, вона повинна надавати 
можливість визначити забезпечені цесією 
зобов’язання, хоча і без зазначення суми та-
кого забезпечення.

Відступлення міжнародного обтяження за 
угодою забезпечення повинно стосуватися час-
тини або всіх пов’язаних з обладнанням прав, 
які також відступаються. Встановлення цього 
правила обумовлене тим, що головним завдан-
ням угоди забезпечення є забезпечення належ-
ного виконання. Забезпечувальні зобов’язання 
є акцесорними до основного зобов’язання, 
якщо ж не існує основного зобов’язання, то так 
само не існує і акцесорного.

Боржник є пов’язаним цесією (тобто 
зобов’язаний виконати обов’язок перед це-
сіонарієм), якщо він був письмово повідо-
млений про неї та таке повідомлення іден-
тифікує пов’язані з обладнанням права. Це 
правило передбачає, що боржник вправі 
висунути цесіонарію такі самі заперечення, 
як і цеденту, включаючи права зустрічного 
зарахування згідно до застосовного права, 
якщо боржник не відмовився від таких засо-
бів захисту згідно до статті 31(4) Конвенції.

Конвенція зазначає, що жодне з її поло-
жень не впливає на пріоритет конкуруючих 
цесій, тобто якщо боржник здійснив належ-
не виконання цесіонарію, це не впливає на 
права іншого цесіонарія, що має пріоритет. 
В такому разі останній буде мати можливість 
застосовувати проти цесіонарія з більш пізнім 
пріоритетом засоби захисту, що надаються за-
стосовним правом. Загалом до конкуруючих 
цесій застосовуються правила пріоритету, 
встановлені статтею 29 Конвенції, якщо цесія 
зареєстрована в реєстрі та якщо договір, згід-
но до якого виникають пов’язані з обладнан-
ням права, зазначає, що ці права забезпечені 
обладнанням або пов’язані з ним. 

Цесіонарій пов’язаних з обладнанням 
прав та відповідного міжнародного обтя-
ження, чия цесія зареєстрована, має пріо-
ритет перед іншим цесіонарієм пов’язаних 
прав тільки в тій мірі, в якій ці пов’язані з 
обладнанням права відносяться до облад-
нання. Така міра визначається виходячи з 
того, чи відносяться такі права на отриман-
ня платежу або інше виконання обов’язку, 
який стосується:

- суми, внесеної авансом та використаної 
на придбання обладнання;

- суми, внесеної авансом та використа-
ної на придбання іншого обладнання, щодо 
якого цемент має інше міжнародне обтя-
ження, якщо цемент відступив це обтяжен-
ня цесіонарію і цесія була зареєстрована;

- ціни, що підлягає сплаті за обладнання;
- орендних платежів, що підлягають 

сплаті у зв’язку з обладнанням;
- інших обов’язків, що витікають з право-

чину з придбання або оренди обладнання.
Хоча Конвенція має спеціальну статтю 

34 щодо засобів захисту цесіонарія у випад-
ку невиконання цедентом обов’язків за до-
говором цесії, фактично, вона наголошує на 
можливості для цесіонарія скористатися за-
собами захисту, передбаченими Конвенцією 
для заставодержателя. 

Висновки. Ратифікація Україною Кон-
венції призведе до створення умов, за яки-
ми фінансисти будуть впевнені, що фунда-
ментальні при укладенні угод з майнового 
фінансування принципи додержані в Укра-
їні. Це надасть українським підприємствам 
– перевізникам або виробникам – більш 
широкого доступу до фінансування, що є 
особливо важливим заёраз. Завдяки цьому 
українські перевізники будуть мати модер-
ний повітряний флот, а українські виробни-
ки авіаційного обладнання зможуть розши-
рити своє виробництво.
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SUMMARY 
Assignment under the Convention on 

International Interests in Mobile Equipment
The author analyses assignment agreement 

as special kind of agreement to be used under the 
Convention and special subject of the agreement – 
connected to equipment rights.


