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Що стосується строків передачі речі обдаровуваному, то вона може бути передана
дарувальником як у теперішній час, так і у майбутньому, тобто момент укладання угоди не
пов’язаний з моментом передачі майна у власність. Саме тому при укладанні договору
дарування може бути (але не обов’язково) встановлений обов’язок дарувальника
передати дарунок обдаровуваному у майбутньому через певний строк (у певний термін)
або у разі настання відкладальної обставини.

  

Дарувальник може передати річ у майбутньому:

    
    -  через певний строк (через кілька років, після виявлення обставин, суттєвих для
дарувальника тощо);   
    -  у конкретний термін (наприклад, визначена дарувальником конкретна дата),
зазначений у договорі.   

  

„Відкладальна обставина” - це обставина, що не дає можливості виконати договір
дарування і тому його виконання переноситься на майбутнє; при цьому ці обставини
повинні бути не вигаданими, а дійсно такими, що перешкоджали виконати договір
дарування.

  

Дарувальник у разі настання строку (терміну) або відкла- дальної обставини,
встановлених договором з обов’язком передати дарунок у майбутньому, обов’язково
повинен передати дарунок обдаровуваному. У свою чергу у обдаровуваного виникає
право не тільки отримати подарунок від обдаровуваного по волі самого да- рувальника, а
й право на обов’язкове одержання подарунка, що зазначено у договорі дарування, а
саме:

  

-  вимагати від дарувальника передачі подарунка;
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-  витребувати дарунок;

  

-  вимагати відшкодування його вартості.

  

Якщо дарувальник або обдаровуваний помре до настання строку (терміну) або
відкладальної обставини, що визначена договором дарування з обов’язком
дарувальника передати дарунок у майбутньому, такий договір припиняється. Наприклад,
якщо дару- вальник за договором про обов’язкову передачу дарунку у майбутньому
помре до настання строку (терміну) або відкладальної обставини, визначеної таким
договором, обдаровуваний не має права претендувати на подарунок, що був предметом
договору, а також вимагати від спадкоємців дарувальника передачі йому обіцяного
дарунку.

  

Дарувальник має можливість при певних умовах односторонньо розірвати договір, що
зобов’язує його здійснити у майбутньому безоплатну передачу майна або прав. Оскільки
дарування передбачає добровільне бажання особи збагатити будь-кого за свій рахунок,
дарувальник може звільнитися від своєї обіцянки, якщо до моменту настання строку
передачі це негативно відобразиться на його зміненому сімейному або майновому стані.
Ці зміни повинні бути непередбаченими. Іншими словами, такі обставини виключають
вину дарувальника, при цьому він не зобов’язаний відшкодовувати збитки, завдані
обдаровуваному.

  

Тобто у даному випадку вбачається виключення з загального правила про обов’язкову
передачу дарунка обдаровуваного у майбутньому. При виникнені спору між сторонами в
даній ситуації, спір може бути вирішений судом, при цьому дарувальнику необхідно буде
підтвердити дійсне погіршення свого матеріального стану. При наданні суду такого
підтвердження дарувальник звільняється від обов’язку.

  

Як уже було зазначено, сторони мають право при певних обставинах відмовитися від
договору дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому.

  

Відмова дарувальника від виконання зобов’язання може бути зумовлена загибеллю речі,
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вилученням її із обігу, забороною здійснювати дії, які обіцяно виконати. Ці обставини
припиняють зобов’язання у зв’язку з неможливістю виконання. Але у випадку, якщо річ
знищена внаслідок умислу чи грубої необережності дарувальника, він відповідає за
завдані іншій стороні збитки.

  

Законодавцем передбачено також право обдаровуваного на відмову від договору
дарування з обов’язком передати даруваль- ником подарунок. Обдаровуваний має право
відмовитися від подарунку у будь-який час, але тільки до прийняття дарунку.

  

Зауважимо! Якщо обдаровуваний подарунок прийняв, він не може потім відмовитися від
договору дарування та повернути річ, навіть якщо вона потребує особливих умов
зберігання та утримання.
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