
Глава 5. Відповідальність за порушення зобов'язань

 

  

§ 1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності

  

Цивільне право як система правових норм регулює майнові та особисті немайнові
відносини, основані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій
самостійності та широкій свободі їх учасників у визначенні своїх прав та обов'язків. В
умовах переходу до ринкової економіки додержання порядку, дисципліни, умов,
прийнятих за договором зобов'язань, набуває особливої ваги.

  

Цінність цивільного права полягає в тому, що воно у своїх нормах містить широкий
арсенал засобів впливу на поведінку громадян та організацій через їхні інтереси і за
допомогою інтересів. Одним із таких засобів впливу на майнові інтереси осіб є
застосування до правопорушника майнових санкцій, зокрема цивільно-правової
відповідальності.

  

Питання про суть санкції та її співвідношення з поняттям відповідальності залишається
дискусійним як у літературі і загальної теорії права, так і в галузевих юридичних науках.
Зазначаючи, що санкція безпосередньо пов'язана з вимогою певної поведінки, яка
міститься у правовій нормі, О.Е. Лейст писав: "У юридичному обов'язку відображено
вимогу належної поведінки, а санкція — спосіб державного примусу дії, виконання
(додержання) цієї вимоги, загроза примусом на випадок її порушення"1.

  

Стосовно цивільно-правових відносин О.О. Красавчиков під санкцією розумів
установлену законом міру майнових або інших правових невигідних для особи наслідків,
які застосовуються в разі недодержання закону, невиконання прийнятих зобов'язань,
заподіяння шкоди або за наявності інших передбачених законом підстав2. Так, зокрема,
санкцією в цьому розумінні є примус до виконання обов'язку в натурі (ст. 208 ЦК). У разі
невиконання зобов'язання передати індивідуально-визначену річ у власність або
користування кредиторові останній має право вимагати відібрання цієї речі у боржника і
передачі її йому, кредиторові.
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Цивільно-правова відповідальність як різновид санкції — це покладення на
правопорушника основаних на законі невигідних правових наслідків, які виявляються у
позбавленні його певних прав або в заміні невиконаного обов'язку новим, або у
приєднанні до невиконаного обов'язку нового, додаткового3.

  

Покладення на особу нових, додаткових обов'язків як міри відповідальності має місце,
зокрема, при пред'явленні до правопорушника вимог про відшкодування ним збитків або
сплату неустойки (штрафу, пені). Так, за договором поставки, укладеним строком на
один рік, постачальник повинен здійснювати поставку покупцеві товарів рівномірно
рівними щомісячними партіями. Якщо, наприклад, протягом одного місяця (скажімо, квітня
такого-то року) поставки товарів не було, непоставлена в цьому місяці кількість товарів
підлягає поставці в наступному місяці поточного року за умови, що покупець у
встановленому порядку не відмовиться від прострочених поставкою товарів. За
порушення умов договору щодо кількості поставки постачальник, крім того, повинен
відшкодувати завдані покупцеві збитки (ст. 203 ЦК) і сплатити неустойку, якщо вона
передбачена договором. Отже, до основного обов'язку — допоставити товари —
приєднуються нові, додаткові обов'язки у вигляді відшкодування збитків або сплати
неустойки.

  

Мірою цивільно-правової відповідальності є також втрата завдатку однією стороною або
повернення його у подвійному розмірі другою стороною. Завдатком визнається грошова
сума, що видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором
платежів другій стороні на підтвердження укладення договору і забезпечення його
виконання. Якщо за невиконання договору відповідальною є сторона, яка дала
завдаток, то він залишається у другої сторони. Коли ж відповідальною за невиконання
договору є сторона, яка одержала завдаток, вона повинна сплатити другій стороні
подвійну суму завдатку.

  

І відшкодування збитків, і сплата неустойки, і втрата завдатку є додатковими (до
основного) обов'язками, бо основний обов'язок боржника полягає у передачі майна,
виконанні роботи, наданні послуг тощо і він виконується на еквівалентних та оплатних
засадах. Сплачуючи ж неустойку, втрачаючи завдаток або відшкодовуючи кредиторові
заподіяні збитки, боржник не отримує від нього жодної компенсації, отже на боржника
покладаються всі невигідні майнові наслідки порушення зобов'язання.

  

За ознакою примусу CM. Братусь пропонував розмежовувати обов'язок, що виконується
добровільно, і юридичний обов'язок, що виконується за допомогою державного примусу.
На його думку, юридична відповідальність — це виконання обов'язку на основі
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державного або прирівняного до нього громадського примусу, добровільне ж виконання
обов'язку юридичною відповідальністю бути не може1. З такою думкою важко
погодитись, бо в такому разі не визнаватиметься відповідальністю добровільна сплата
боржником сум неустойки чи збитків, які він перерахував на користь кредитора
платіжним дорученням, і навпаки, відповідальністю вважатиметься примусове виконання
добровільно невиконаного обов'язку (наприклад, відібрання речі у боржника).

  

Підкреслюючи, що обов'язок і відповідальність взаємопов'язані, A.M. Савицька
правильно відзначила, що цей явний взаємозв'язок не може бути підставою для їх
ототожнення в разі примусового виконання обов'язку, в основі якого лежить мета —
реальне виконання зобов'язання. За допомогою примусу боржник вчиняє дії, які він
добровільно не виконав, І таким чином досягається мета, що ставилася при виникненні
зобов'язання. Цивільна відповідальність виступає як засіб спонукання, стимулювання
боржника добровільно виконати свій обов'язок. І якщо порівняти відповідальність і
примусове здійснення добровільно не виконаного обов'язку, то останнє виступає як мета,
а відповідальність — як засіб1.

  

Від цивільно-правової відповідальності як покладення на правопорушника нового
додаткового обов'язку або позбавлення суб'єктивного цивільного права слід відрізняти
засоби оперативного впливу (оперативні санкції). Останні не відновлюють початкового
майнового стану потерпілої сторони, а спрямовані на запобігання конкретним
порушенням у майбутньому, виконують забезпечувальну функцію, мають
застережливий характер і можуть застосовуватися в оперативному порядку
односторонньо управомоченою стороною без звернення до юрисдикційного органу. Так,
якщо підрядчик не приступав своєчасно до виконання договору або виконує роботу
настільки повільно, що закінчити її до строку стає явно неможливим, замовник має право
відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків (ч. 1 ст. 347 ЦК). Тут
одностороння відмова замовника від договору є засобом оперативного впливу, а
відшкодування збитків — мірою цивільно-правової відповідальності підрядчика за
затримку виконання робіт за договором підряду.

  

Значення цивільно-правової відповідальності розкривається через її функції.

  

По-перше, встановлюючи обов'язок правопорушника відновити порушене право
управомоченої особи, зокрема відшкодувати заподіяні їй збитки, інститут
відповідальності виконує компенсаційну роль.
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По-друге, загроза застосування засобів відповідальності покликана попереджувати
вчинення правопорушення суб'єктами цивільних правовідносин, виховувати їх у дусі
поваги до закону, до прав та інтересів інших осіб, неухильного виконання прийнятих на
себе обов'язків.

  

По-третє, як вид юридичної відповідальності цивільно-правова   відповідальність   є  
негативною   реакцією держави на скоєні правопорушення, яка полягає в його
осудженні суспільством і державою і, отже, є карою для правопорушника.

  

По-четверте, застосування мір відповідальності до особи, що порушує зобов'язання,
може негативно позначитися на її матеріальному і фінансовому становищі, призвести
до банкрутства господарюючого суб'єкта, а це є сигналом про неблагополучний стан
організації і необхідність ужиття заходів до її оздоровлення (наприклад, санації).

  

Ефективність цивільно-правової відповідальності залежить передусім від її
застосування, реалізації до конкретних осіб, винних у скоєнні цивільного
правопорушення. Проте, керуючись принципом диспозитивності, властивим як
цивільному праву в цілому, так і окремим його інститутам, зокрема інституту
відповідальності, потерпіла сторона сама вирішує, застосовувати чи не застосовувати
міри відповідальності до правопорушника. Іншими словами, застосування майнових або
немайнових санкцій, у тому числі відповідальності, за чинним законодавством є правом, а
не обов'язком суб'єктів цивільних правовідносин. Це стосується і юридичних осіб, які
самостійно вирішують питання щодо здійснення належних їм прав.

  

  

  

  

 

  

§ 2. Види договірної відповідальності
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У цивільному законодавстві розрізняють види відповідальності за різними критеріями.
Так, за підставами виникнення прав та обов'язків, за порушення яких встановлено
відповідальність, вона поділяється на договірну та позадоговірну.

  

Договірною вважається відповідальність у формі відшкодування збитків, сплати
неустойки, втрати завдатку або позбавлення суб'єктивного права за невиконання або
неналежне виконання зобов'язання, яке виникло з договору. Наприклад, за поставку
товарів, які виявилися недоброякісними (брак), постачальник сплачує покупцеві штраф у
розмірі 20 відсотків від вартості цих товарів, повертає суму — вартість товарів, якщо вона
була сплачена покупцем, а також відшкодовує витрати, завдані покупцеві у зв'язку з
проведенням експертизи, зберіганням,  поверненням забракованих товарів
постачальникові тощо. Відповідальність тут є договірною, бо вона настає за порушення
обов'язків, які основані на договорі поставки.

  

Позадоговірною (або недоговорною) є відповідальність, що настає за вчинення
протиправних дій однією особою щодо іншої за відсутності між ними договору або
незалежно від наявних між ними договірних відносин. Така відповідальність настає за
порушення обов'язку, встановленого законом або підзаконним актом, і найчастіше
виражається у формі відшкодування збитків. Так, у разі заподіяння каліцтва або іншого
ушкодження здоров'я організація чи громадянин, відповідальні за шкоду, зобов'язані
відшкодувати потерпілому заробіток, втрачений ним внаслідок втрати або зменшення
працездатності, виплатити потерпілому одноразову допомогу у встановленому законом
порядку та компенсувати витрати, спричинені ушкодженням здоров'я, зокрема на
посилене харчування, протезування, сторонній догляд тощо (статті 455 і 456 ЦК). У
цьому разі відповідальність є позадоговірною, хоч потерпілий з організацією чи
громадянином може перебувати у трудових договірних відносинах.

  

У пункті 2 роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди" від 1 квітня 1994 р.1
звертається увага на необхідність відрізняти обов'язок боржника відшкодувати збитки,
заподіяні невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання, що виникло з
договору (ст. 203 ЦК), від позадоговірної шкоди, тобто від зобов'язання, яке виникло
внаслідок заподіяння шкоди (глава 40 ЦК). Звичайно, можуть мати місце випадки, коли
сторони перебувають у договірних відносинах, але заподіяння шкоди однією із сторін
другій стороні не пов'язано з виконанням зобов'язання, що випливає з цього договору.
За таких обставин, незалежно від наявності договору, при вирішенні спору слід
керуватися главою 40 ЦК. За правилами про позадоговірну відповідальність
здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок загибелі (смерті) чи
ушкодження здоров'я пасажира під час користування транспортом, а також шкоди,
заподіяної здоров'ю або майну споживача товарами (роботами, послугами) неналежної
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якості (ст. 17 Закону України "Про захист прав споживачів").

  

У цивільно-правовому зобов'язанні з боку кредитора або боржника можуть діяти дві або
більше осіб. Залежно від розподілу прав та обов'язків між суб'єктами зобов'язання із
множинністю осіб розрізняють часткові (пайові), солідарні та додаткові (субсидіарні)
зобов'язання. Відповідальність за порушення цих зобов'язань теж буває частковою,
солідарною або субсидіарною.

  

Часткове зобов'язання має місце тоді, коли в ньому беруть участь кілька кредиторів або
кілька боржників і кожен із кредиторів має право вимагати виконання, а кожен з
боржників повинен виконати зобов'язання у певній частці (пайці). Припускається, що ці
частки є рівними, якщо інше не випливає із закону або договору. В зобов'язаннях, які
виникли з часткових договорів між організаціями, право кредитора вимагати виконання
та обов'язок боржника виконати зобов'язання визначається у частках, що
встановлюються договором (ст. 173 ЦК). При частковій відповідальності кожна з
зобов'язаних осіб відшкодовує збитки і сплачує неустойку, пропорційно до розміру своєї
частки спільного боргу.

  

Солідарні зобов'язання виникають тоді, коли вони передбачені договором, встановлені
законом чи іншими правовими актами, зокрема при неподільності предмета зобов'язання.
Якщо, наприклад, у такому зобов'язанні є один кредитор і кілька боржників, то кредитор
має право вимагати виконання як від усіх боржників разом, так і від кожного з них
окремо, причому як повністю, так і в частині боргу. Не одержавши повного задоволення
своїх вимог від одного із солідарних боржників, кредитор має право вимагати
неодержане з решти солідарних боржників. Усі боржники залишаються зобов'язаними
доти, доки зобов'язання не буде виконано повністю. Виконання солідарного зобов'язання
повністю одним із боржників звільняє решту боржників від сплати боргу кредиторові
(статті 174 і 175 ЦК). Отже, при порушенні солідарного обов'язку настає солідарна відпо
відальність, при якій кредитор може вимагати сплати неустойки або відшкодування
збитків як від усіх боржників разом, так і з кожного з них окремо. Так, відповідно до ст.
192 ЦК України за договором   поруки   в   разі   невиконання   зобов'язання   боржник  
і  поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, причому
поручитель відповідає в тому самому обсязі, як і боржник, зокрема відповідає за сплату
відсотків, відшкодування збитків, сплату неустойки, якщо інше не встановлено договором
поруки.

  

Субсидіарна (додаткова) відповідальність настає тоді, коли існують основне і додаткове
до нього зобов'язання і одне, і друге порушені.

 6 / 14



Глава 5. Відповідальність за порушення зобов'язань

  

Нові положення щодо субсидіарної відповідальності містить ст. 641 проекту ЦК України.
До заявлення вимоги до особи, яка відповідно до закону, інших правових актів або умов
зобов'язання несе відповідальність додатково до відповідальності іншої особи, що є
основним боржником (субсидіарну відповідальність), кредитор повинен заявити вимогу
до основного боржника. Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу
кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на заявлену
вимогу, ця вимога в повному обсязі може бути заявлена до особи, яка несе субсидіарну
відповідальність. Кредитор не має права вимагати задоволення своєї вимоги до
основного боржника від особи, яка несе субсидіарну відповідальність, якщо ця вимога
може бути задоволена шляхом зарахування зустрічної вимоги до основного боржника
або безспірного стягнення коштів з основного боржника. Особа, яка несе субсидіарну
відповідальність, повинна до задоволення вимоги, поставленої їй кредитором,
попередити про це основного боржника, а якщо до цієї особи вчинено позов, — залучити
основного боржника до участі у справі. Інакше основний боржник має право висунути
проти регресної вимоги особи, що відповідає субсидіарно, заперечення, які він мав проти
кредитора.

  

За загальним правилом, цивільне законодавство передбачає обов'язок боржника
(загюдіювача) перед кредитором (потерпілим) відшкодувати збитки у повному обсязі. Це
стосується як витрат, що зроблені кредитором, втрати або пошкодження його майна, так
і не одержаних кредитором доходів, які б він одержав, якби боржник виконав
зобов'язання (ст. 203 ЦК).

  

Відповідальність у цих випадках вважається повною. За окремими видами зобов'язань
законодавство може встановити обмежену відповідальність за невиконання або
неналежне виконання зобов'язань (ч. 1 ст. 206 ЦК). Це означає, що за порушення
обов'язку сплачується лише неустойка, а збитки не відшкодовуються або хоч і
відшкодовуються, але не в повному обсязі. Так, відповідно до ч. З ст. 13 Закону України
"Про транспорт" підприємства транспорту відповідають за втрату, нестачу, псування або
пошкодження прийнятого до перевезення вантажу або багажу у розмірі фактичної
шкоди, тобто неодержані доходи в цих зобов'язаннях не відшкодовуються.

  

Згідно зі ст. 204 ЦК, якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання
встановлено неустойку, то збитки відшкодовують у частині, яка не покрита неустойкою.
Законодавством або договором можуть бути передбачені випадки: коли допускається
стягнення лише неустойки, але не збитків; коли збитки можуть бути стягнені у повній сумі
понад неустойку; коли за вибором кредитора можуть бути стягнені або неустойка, або
збитки.
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Повне відшкодування збитків, заподіяних порушенням договірних зобов'язань між
організаціями, передбачено нині у сферах поставки, купівлі-продажу, деяких підрядних
відносинах тощо. Стосовно ж більшості інших господарських зобов'язань (постачання
енергії та газу, перевезення, капітальне будівництво, проектні роботи тощо)
передбачається не повна, а обмежена відповідальність за порушення договорів або у
формі виплаченої неустойки (коли допускається стягнення лише неустойки, але не
збитків), або у формі дійсної (фактичної) шкоди без права відшкодування упущеної
вигоди. В умовах переведення економіки на ринкові засади не можна визнавати
нормальним такий стан у законодавстві, коли принцип повного відшкодування збитків
при порушенні зобов'язань не здійснюється з потрібною послідовністю у всьому
ланцюжку господарських зв'язків, а обмежується лише окремими його ланками.

  

За проектом нового ЦК повне відшкодування збитків набуває широкого застосування.

  

Насамперед у співвідношенні неустойки і збитків як форми відповідальності загальною
стає штрафна неустойка, а не залікова (як за ст. 204 ЦК), тобто якщо за порушення
зобов'язання встановлено неустойку, то її стягнуть у повному розмірі понад
відшкодування збитків (п. 1 ст. 632 проекту ЦК). У зобов'язаннях з участю суб'єктів
підприємництва, замість обмеженої,   запроваджується,   як  правило,   повна   майнова
відповідальність. Так, якщо за чинним ЦК за невиконання або неналежне виконання
обов'язків за договором на капітальне будівництво відповідальна сторона сплачує за це
встановлену неустойку (пеню), а також відшкодовує в сумі, не покритій неустойкою,
збитки, що виявилися у зроблених другою стороною витратах, у втраті або пошкодженні
її майна (ч. 1 ст. 356 ЦК), то за проектом нового ЦК України за порушення обов'язків за
договором будівельного підряду замовник і підрядчик сплачують передбачену договором
або законом неустойку та відшкодовують у повному обсязі збитки (п. 2 ст. 940, ст. 943
проекту ЦК).

  

З окремих видів зобов'язань закон чи інші правові акти можуть встановлювати
підвищену (зокрема, кратну) відповідальність за порушення цивільних прав та обов'язків.
Так, за Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27 січня 1995 р.
користувачі бібліотечних послуг мають право одержувати в користування книги,
документи та інші носії інформації з бібліотечних фондів відповідно до правил
користування бібліотекою, користуватися послугами довідково-інформаційного,
бібліографічного характеру та одержувати інші послуги (в тому числі і платні). Правила
користування бібліотечним фондом можуть передбачати кратне відшкодування шкоди у
зв'язку з втратою, знищенням, пошкодженням або крадіжкою книг, документів, інших
носіїв інформації, в тому числі окремих одиниць бібліотечного фонду (статті 20 і 23
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Закону).

  

  

  

  

 

  

§ 3. Умови (підстави) договірної відповідальності

  

Цивільно-правова відповідальність є негативним для порушника наслідком вчиненого
ним правопорушення. Юридичною підставою такої відповідальності є закон, а
фактичною — склад цивільного правопорушення. Вона настає за наявності таких умов:

  

• протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) особи;

  

•  шкідливого результату такої поведінки (шкоди);

  

•  причинного зв'язку між протиправною поведінкою і шкодою;

  

•  вини особи, яка заподіяла шкоду.

  

Перші три умови — протиправність, шкода та причинний зв'язок— є об'єктивними, а
четверта — вина — є суб'єктивною підставою цивільно-правової відповідальності.

  

Протиправною вважається така поведінка особи, яка порушує приписи закону чи іншого
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нормативного акта, або виявилася у невиконанні чи неналежному виконанні договірного
зобов'язання.

  

Протиправність поведінки боржника або кредитора полягає в порушенні договірного
зобов'язання. Відповідно до ст. 630 проекту ЦК України порушенням зобов'язання є
невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов,
визначених змістом зобов'язання. Одним із видів порушення зобов'язання є прострочення
боржника або кредитора. Судити про прострочення боржника або кредитора можна
тоді, коли порівняти встановлені законом чи договором послідовність і строки виконання
сторонами своїх обов'язків і фактичну наявність (або відсутність) такого виконання у
визначений час.

  

Простроченням боржника є невиконання ним зобов'язання в обумовлений строк
(термін). Боржник не визнається таким, що прострочив, поки зобов'язання не може бути
виконане внаслідок прострочення кредитора (ч. З ст. 214 ЦК) Кредитор вважається
таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти належне виконання,
запропоноване боржником, або не зробив дій, до вчинення яких боржник не міг
виконати свого зобов'язання (ч. 1 ст. 215 ЦК).

  

Шкода є другою неодмінною умовою цивільно-правової відповідальності у формі
відшкодування збитків. Під шкодою розуміють зменшення або втрату (загибель) певного
особистого чи майнового блага. Залежно від об'єкта правопорушення розрізняють
майнову або немайнову (наприклад, мораль ну) шкоду.

  

Грошовий вираз майнової шкоди називають ще збитками. В ЦК України про
відшкодування збитків як спосіб захист цивільних прав йдеться у ч. 1 ст. 6, але питання
про структуру збитків, умови та порядок стягнення їх вирішуються в нормах
зобов'язального права. Зокрема, в ч. 2 ст. 203 ЦК під збитками розуміються витрати,
зроблені кредитором, втрата або пошкодження його майна, а також неодержані
кредитором доходи, які б він одержав, якби боржник виконав зобов'язання. Проте
проблема відшкодування збитків виникає не лише при невиконанні чи неналежному
виконанні зобов'язань, а й при порушенні інших прав та обов'язків (особистих
немайнових, інтелектуальної власності тощо). Ось чому доцільно правила про
відшкодування збитків та компенсацію моральної шкоди вмістити серед основних
положень Книги 1 (загальна частина) проекту ЦК України.
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Відповідно до ст. 21 проекту ЦК особа, якій завдано збитків у результаті порушення її
цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками вважаються: 1) втрати, яких
особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа
зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не
було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо
законом або договором не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
Якщо особа, що порушила право, одержала завдяки цьому доходи, то розмір збитків, які
відшкодовуються потерпілій особі у зв'язку з неодержанням доходів, не може бути
менший від доходів, що їх одержав порушник права.

  

Щоб стягнути зазнані збитки, потерпіла особа має довести їх наявність і розмір.
Відповідно до пунктів 2-4 ст. 631 проекту ЦК України розмір збитків, завданих
порушенням зобов'язань, доводить кредитор. Якщо інше не передбачено законом,
іншими правовими актами або договором, під час визначення збитків беруться до уваги
ринкові ціни, що існували на день добровільного задоволення вимоги кредитора, у місці,
де зобов'язання має бути виконане, а якщо вимога не буде задоволена добровільно, — у
день вчинення позову. Суд може задовольнити вимогу щодо відшкодування збитків,
беручи до уваги ринкові ціни, що існували на день ухвалення рішення. Під час визначення
неодержаних доходів (упущеної вигоди) враховуються вжиті кредитором заходи для їх
одержання і здійснені з цією метою приготування.

  

Звичайно, визначення розміру збитків, завданих порушенням цивільних прав, особливо
неодержаних доходів, на практиці не завжди легко можна здійснити. Навіть у тих
сферах договірних відносин, де майнова відповідальність не обмежена, пред'явлення
вимог до винних контрагентів про повне відшкодування збитків за порушення зобов'язань
— рідкісне явище у господарській та арбітражній практиці. Це зумовлено, зокрема, і
відсутністю апробованих методик щодо підрахунку збитків, якими могли б керуватися
працівники юридичних служб підприємств, інших суб'єктів господарювання в
обгрунтуванні вимог про відшкодування збитків. Для того, щоб договірно-правова і
претензійно-позовна робота була дієвим інструментом у взаємовідносинах підприємства з
його контрагентами, необхідно налагодити у всіх підрозділах чіткий облік виконання
зобов'язань як його контрагентами, так і самим підприємством.

  

Порушення особистих і майнових прав може спричинити виникнення у потерпілої особи
моральної (немайнової) шкоди. Право на відшкодування моральної шкоди, завданої
порушенням договірних зобов'язань, виникає лише у випадках, передбачених законом
або договором, зокрема при заподіянні моральної шкоди товаром неналежної якості,
придбаним у роздрібній торговельній мережі (ст. 24 Закону України" Про захист прав
споживачів").
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Однією з необхідних умов цивільно-правової відповідальності є наявність
безпосереднього причинного зв'язку між протиправною поведінкою правопорушника і
збитками потерпілої сторони. Мається на увазі, що протиправна дія або бездіяльність
заподіювача є причиною, а збитки, що виникли у потерпілої особи, — наслідком
протиправної поведінки заподіювача.

  

Для покладення відповідальності за цивільне правопорушення, крім зазначених вище
трьох об'єктивних умов — протиправності, збитків і причинного зв'язку, за загальним
правилом, необхідна ще одна умова — вина заподіювача Вина в цивільному праві
розглядається як психічне ставлення особи до своєї протиправної поведінки та її
наслідків.

  

У цивільному праві діє припущення (презумпція) вини особи, яка вчинила
правопорушення. Відповідно до ст. 209 ЦК України особа, яка не виконала зобов'язання
або виконала його неналежним чином, несе майнову відповідальність лише за наявності
вини (умислу або необережності), крім випадків, передбачених законом або договором.
Відсутність вини доводиться особою, яка порушила зобов'язання. Коли невиконання
або неналежне виконання зобов'язання зумовлено умислом або необережністю
кредитора, боржник звільняється від відповідальності, якщо інше не встановлено
законом (ст. 210 ЦК). Іноді невиконання зобов'язання є наслідком винної поведінки обох
сторін (змішана вина). Тоді суд відповідно до ступеня вини кожної із сторін зменшує
розмір відповідальності боржника. Відповідальність боржника може бути зменшена
також у тому разі, коли кредитор навмисно або з необережності сприяв збільшенню
розміру збитків, завданих порушенням зобов'язання, або не вжив заходів до зменшення
їх (ст.211 ЦК).

  

У цивільному праві необережність поділяється на легку і грубу, хоч критеріїв їх
розмежування немає ні в законодавстві, як і не окреслено чітких їх контурів у судовій
практиці та літературі. Все залежить від характеру вимог, які не додер-жані особою у тій
чи іншій ситуації.

  

Якщо для покладення на правопорушника цивільної відповідальності у сфері
відшкодування збитків необхідний повний склад цивільного правопорушення
(протиправність поведінки, шкода, причинний зв'язок, вина), то для стягнення неустойки
або втрати завдатку кредиторові досить довести, що поведінка боржника є
протиправною, а вина є або припускається, коли він не довів відсутності своєї вини в
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порушенні зобов'язання. Тут має місце неповний склад правопорушення.

  

Особливістю цивільно-правової відповідальності є те, що вона може настати і без вини,
якщо це передбачено законом або договором. Так, за ч. 1 ст. 213 ЦК України боржник,
який прострочив виконання, відповідає перед кредитором за збитки, завдані
простроченням, і за неможливість виконання, що випадково (тобто за відсутності його
вини) настала після прострочення.

  

У проекті ЦК України (ст. 639) відповідальність без вини (крім дії непереборної сили)
пропонується встановити для осіб за порушення зобов'язань у зв'язку із здійсненням
ними підприємницької діяльності. У цій діяльності підприємцям доводиться нерідко
приймати рішення в умовах невизначеності та ризику. Щоб зменшити несприятливий
вплив на підприємництво факторів порушення зобов'язань контрагентами, можуть бути
використані різні заходи: проведення моніторингу (спостереження та оцінка процесів
підприємництва); співробітництво з консультативними фірмами в галузі аудиту,
менеджменту, інформації, права; вибір надійних партнерів; співробітництво з
конкурентами на ринку товарів тощо. Певну роль у цій сфері може відіграти і
страхування підприємницьких ризиків (наприклад, страхування від неповернення
кредитів банкові).

  

Для притягнення особи до цивільно-правової відповідальності потрібен або повний
склад правопорушення, що складається з чотирьох елементів (протиправність, шкода,
причинний зв'язок, вина), або у випадках, зазначених у законі чи договорі, — неповний,
усічений склад — протиправність і вина (при стягненні неустойки, втраті завдатку тощо).
За відсутності хоч би одного з цих елементів (крім випадків безвинної відповідальності)
цивільна відповідальність не настає.

  

Проте у випадках, прямо передбачених законом, навіть за наявності усіх ознак вчиненого
правопорушення особа не несе відповідальності. Так, відповідно до ст. 177 Кодексу
торговельного мореплавства України перевізник не відповідає за втрату, нестачу або
пошкодження вантажу, якщо доведе, що вони сталися внаслідок дій або упущень
капітана, інших осіб суднового екіпажу і лоцмана у судноводінні або керуванні судном
(навігаційні помилки). Підставами звільнення від цивільно-правової відповідальності є
випадок і непереборна сила.

  

Випадок (казус) має місце тоді, коли психічний стан особи, що порушила зобов'язання,
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характеризується відсутністю її вини. За відсутності вини немає й відповідальності, якщо
тільки законом чи договором не передбачено відповідальності і без вини. Відповідно до
ч. 2 п. 1 ст. 634 проекту ЦК України особа визнається невинною, якщо вона доведе, що
вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

  

Непереборна сила (форс-мажорні обставини) — надзвичайна і невідворотна за даних
умов подія (п. 1 ст. 78 ЦК). Ця подія характеризується, по-перше, як зовнішня до
діяльності сторін обставина (наприклад, явища стихійного характеру). По-друге,
надзвичайність події, що стає непереборною силою, означає, що це не рядова,
ординарна, звичайна обставина, яка також може спричинювати певні труднощі для
сторін. Тому в ст. 639 проекту ЦК України зазначається, що не вважається
непереборною силою, яка може бути підставою для звільнення від відповідальності
особи під час здійснення нею підприємницької діяльності, недодержання своїх
обов'язків контрагентами боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання
зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів. По-третє, непереборна
сила — це подія, яку не можна було відвернути засобами, наявними у даної особи в
конкретних умовах її діяльності. Те, що в одних умовах можна легко подолати, в
інших—стає неможливим. Тому при дії непереборної сили теж немає вини боржника.
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