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Якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком, або її особливі
властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна обдаровуваного
або інших осіб, він зобов'язаний повідомити про них обдаровуваного. Насамперед
йдеться про обов’язок дарувальника повідомити про небезпечні недоліки речі, що є
дарунком.

  

Зауважимо! Загалом предметом договору може бути і річ з дефектами, але якщо
обдаровуваний про них знає і готовий прийняти подарунок, тоді в такому разі за
потенційну шкоду, заподіяну дарунком іншим особам, відповідальність буде нести
обдаровуваний як власник речі.

  

У разі ушкодження здоров’я обдаровуваному відшкодовуються затрати на лікування,
протезування, сторонній догляд, а також компенсуються витрати на додаткове
харчування, втрата працездатності тощо.

  

У разі смерті обдаровуваного внаслідок шкоди, заподіяної володінням і користуванням
подарунком, право на компенсацію мають непрацездатні особи, які були на утриманні
померлого або мали право на таке утримання.

  

Дарувальник зобов’язаний додержуватися всіх існуючих вимог до якості відчужуваного
об’єкта. Але при цьому дарувальник не зобов’язаний виправляти недоліки прийнятого
дару або зазнавати витрат, пов’язаних з виправленням їх, або обмінювати на якісну річ
(навіть тоді, коли йому було відомо про існування недоліків дару), якщо обдаровуваному
або іншим особам (якщо вони відомі обдарованому) не заподіяна шкода життю, здоров’ю
або майну у результаті володіння чи користування дарунком.
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Обдаровуваний не має права пред’являти претензії до дару- вальника на тій підставі, що
річ, яку подарували, виявилась з недоліками, але про які не було повідомлено
потерпілому.

  

Якщо моменти укладання договору і його виконання не співпадають, то на дарувальника
покладається обов’язок передати дарунок у термін, визначений договором (строк
передачі установлюється в договорі або пов’язується з настанням певної обставини).

  

У разі настання строку або обставини, визначеної договором, обдаровуваний має право
вимагати, а дарувальник зобов’язаний передати дарунок, і якщо дарувальник не виконує
свого обов’язку, то він зобов’язаний відшкодувати вартість цього дарунку.

  

Зауважимо, що в договорі дарування повинен бути конкретизований предмет, щоб
надалі визначати його вартість.

  

Смерть будь-якої сторони за договором припиняє зобов’язання передати річ у дарунок.
Зазначені обставини враховуються, якщо вона мала місце до настання строку або
відкладальної обставини.

  

У дарувальника є можливість відмовитись від договору в разі погіршення його майнового
стану. Це може бути втрата постійного заробітку, тяжка хвороба дарувальника або
членів родини та інші непередбачувані обставини на момент укладання договору, що
надалі негативно вплинули на його майновий стан.

  

Що ж стосується обов’язків обдаровуваного, які переходять до нього з прийняттям
дарунка, то це може бути обов’язок вчиняти певні дії майнового характеру на користь
третьої особи або навпаки утриматися від пред’явлення вимог до третьої особи. Суть
виконання обов’язку обдарованого полягвє у виникненнні, зміні або припиненні
відповідних правових наслідків майнового характеру для третьої особи.

  

Але у разі смерті останнього або визнання його померлим, безвісно відсутнім чи
недієздатним право вимоги виконання обов’язку переходить до особи, на користь якої
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встановлений обов’язок. Отже, смерть дарувальника не припиняє в цьому випадку
цивільно-правового зобов’язання вчинити певні майнові дії або утриматись від них.
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