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В статті проаналізовано обов’язки вантажовідправника, вантажо-
одержувача та перевізника щодо належного виконання договору 
перевезення автомобільним транспортом. Визначено межі та зміст 
цивільно-правової відповідальності перевізника за невиконання 
та неналежне виконання обов’язків за договором перевезення.  
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Розвиток інфраструктури, міжнародних зв’язків, техніки та еконо-

міки зумовлює щоденне перевезення величезної кількості вантажів та 
пасажирів як в середині країни, так і у всьому світі. Переміщення ве-
ликої чисельності і кількості  вантажу та пасажирів в різних напрямках 
можливе лише з використанням різних видів транспорту. Перевезення, 
зазвичай, здійснюється річковим, морським, повітряним, залізничним 
та автомобільним транспортом. Законодавство визначає, що зо-
бов’язання щодо перевезення витікають із договорів. 

Законодавче визначення договору перевезення міститься в статті 
909 ЦК України, відповідно до якої за договором перевезення вантажу 
одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй дру-
гою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та вида-
ти його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а 
відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встанов-
лену плату [3]. Існує й законодавче визначення категорії договору пе-
ревезення пасажира. Відповідно до пункту 76 Статуту автомобільного 
транспорту, затвердженого Постановою Ради міністрів УРСР за дого-
вором перевезення пасажира автотранспортне підприємство або орга-
нізація зобов’язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в 
разі здачі пасажиром багажу – також доставити багаж до пункту приз-
начення і видати його уповноваженій на одержання багажу особі; па-
сажир зобов’язується сплатити встановлену плату за проїзд, а при зда-
чі багажу – і за провіз багажу [6]. 

Класичною видовою класифікацією  договорів перевезення є кла-
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сифікація за об’єктом договору. Залежно від об’єкту договору переве-
зення законодавець розрізняє договори перевезення вантажу, пасажи-
рів, багажу, пошти. В законодавстві не існує легальної вказівки на фо-
рму таких договорів,  тому вони можуть бути усними та письмовими, 
реальним або консенсуальним. Як правило, належне виконання сторо-
нами обов’язків за договором перевезення автомобільним транспортом 
(якщо такі обов’язки відповідають нормам транспортного та цивільно-
го законодавства) тягне за собою припинення взаємних зобов’язань, а 
отже, досягнення цілей договору. Проте, неякісні автотранспортні 
сполучення, воєнні конфлікти на сході країни, низький рівень вироб-
ничої дисципліни водіїв автівок, несправність автомобілів часто зумо-
влюють невиконання та неналежне виконання сторонами договору пе-
ревезення своїх обов’язків. Таке невиконання має певні правові нас-
лідки, обов’язкові для всіх сторін договору. Огляд законодавства, що 
регламентує відповідальність в сфері договорів перевезення автомобі-
льним транспортом дає зрозуміти, що така відповідальність класифіку-
ється за суб’єктним складом цих правовідносин. Існує окремий інсти-
тут відповідальності перевізника, окремий інститут відповідальності 
відправника та одержувача. Розглянемо детальніше ці нормативно-
правові інститути. Підставою відповідальності за порушення зо-
бов’язань є склад цивільного правопорушення. Цивільне правопору-
шення – синонімічна категорія невиконання стороною умов договору. 
Деякі автори виділяють склад цивільного правопорушення, як 
обов’язкову умову цивільної відповідальності за порушення умов до-
говору перевезення. Таким складом вважаємо сукупність наступних 
елементів:  

- протиправної поведінки боржника,  
- збитків як результату цієї поведінки,  
-  причинного зв’язку між протиправною поведінкою та збитками,  
- вини боржника. 
Протиправність поведінки в даному випадку можна визначити як 

невиконання своїх договірних зобов’язань, адже таке невиконання по-
рушує права іншої сторони договору перевезення, на користь якої він 
укладається. Беручись до здійснення перевезень вантажів, перевізник 
зобов’язується забезпечити цілісність та охорону вантажу і доставити 
його одержувачеві в обумовлений строк. Науковець із цивільного пра-
ва Стефанчук Р.О. вважає, що обов’язки перевізника можна поділити 
на основні, які передбачено законом, та додаткові (факультативні), які 
може бути встановлено за домовленістю між сторонами в договорі. 

Основні обов’язки перевізника: 
- доставити довірений йому відправником вантаж до пункту приз-

начення і видати його одержувачеві (ст. 909 ЦК України); 
- надати транспортні засоби під завантаження у строк, встановле-
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ний договором, за умови їх придатності для перевезення цього ванта-
жу (ч. 1 ст. 917 ЦК України); 

-  забезпечити цілісність прийнятого до перевезення вантажу  
(ст. 924 ЦК України); 

- своєчасно доставити вантаж до пункту призначення та видати 
його одержувачеві (ст. 919 ЦК). 

Крім того, сторони можуть покласти на перевізника і виконання 
додаткових обов’язків: 

- здійснити завантаження (вивантаження) вантажу, в строки, вста-
новлені договором, якщо такі строки не встановлено, іншими норма-
тивно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до 
них (ст. 918 ЦК); 

- провести страхування вантажу (ст. 927 ЦК); 
- повідомити одержувача про прибуття вантажу на його адресу 

тощо [2]. 
У свою чергу  відправник, як особливий учасник перевезення зо-

бов’язаний: 
1. Відповідно до ч. 2 ст. 917 ЦК України пред’явити у встановле-

ний строк вантаж, який підлягає перевезенню, в належній тарі та упа-
ковці, а також замаркувати вантаж відповідно до встановлених вимог. 
Якщо тара, упаковка не відповідає встановленим вимогам, чи марку-
вання вантажу здійснене неналежним чином, перевізник має право ві-
дмовитись від прийняття та перевезення вантажу. 

2. Відповідно до ч. 1 ст. 916 ЦК України сплатити провізну плату 
за перевезення вантажу в розмірі, що визначається за домовленістю 
сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-
правовими актами; якщо розмір провізної плати не визначено – то ро-
зумну плату. Якщо така плата не була здійснена перевізник має право 
притримати переданий йому для перевезення вантаж для забезпечення 
внесення провізної плати та інших платежів, якщо інше не встановлено 
законом, іншими нормативно-правовими актами або не випливає із су-
ті зобов’язання. 

3. Надати перевізникові необхідну кількість примірників правиль-
но заповнених транспортних документів. Відповідальність за невико-
нання даного обов’язку не встановлена, але сторони мають право її 
обумовити в договорі перевезення. Окрім того, в договорі може бути 
передбачений обов’язок завантажити автотранспортний засіб, про що 
свідчить стаття 918 ЦК України [2]. 

Одержувач зобов’язаний прийняти вантаж. У випадку, якщо пере-
візник не зміг доправити вантаж до передбаченому в договорі пункту, 
то одержувач має право вимагати такої доправки.  

Невиконання та неналежне виконання договорів перевезення воді-
ями транспортних засобів тягне за собою адміністративну та цивільну 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 
 

273 

відповідальність. Порушення обов’язків перевізника (як встановлених 
законом, так і договором) призводить до відповідальності за втрату, 
нестачу, псування чи пошкодження вантажу. Відповідно до статті  
920 у разі порушення зобов’язань із договору перевезення, сторони не-
суть відповідальність, встановлену за домовленістю сторін, якщо інше 
не встановлено законодавством, статутом про автомобільний транс-
порт. Розглянемо детальніше встановлену в ЦК України відповідаль-
ність за невиконання договору перевезення.  

Стаття 921 ЦК України встановлює відповідальність перевізника за 
ненадання транспортного засобу і відповідальність відправника за не-
використання наданого транспортного засобу. Санкцію за такий вид 
невиконання обов’язків законодавець дає право встановити в договорі 
перевезення. Звільнення від відповідальності може мати місце у випа-
дку, якщо ненадання транспортного засобу або невикористання нада-
ного транспортного засобу сталося не з їхньої вини, зокрема у разі 
припинення (обмеження) перевезення вантажу у певних напрямках, 
встановленого у випадках і порядку, передбачених статутом про авто-
мобільний транспорт. 

В статті 922 ЦК України встановлена відповідальність перевізника 
за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення 
пасажира до пункту призначення [2]. Аналіз вказаної статті свідчить, 
що затримка з власної вини перевізника тягне за собою 2 види цивіль-
ної відповідальності: 

 - штраф у розмірі, встановленому за домовленістю сторін, стату-
том про автомобільним транспорт;  

- повернення проїзної плати (у випадку відмови пасажира від 
проїзду);  

- відшкодування завданих збитків  (у випадку, якщо поїздка па-
сажира з пункту пересадки не відбулася внаслідок запізнення транспо-
ртного засобу, який доставив його у цей пункт).  

І відшкодування збитків, і повернення оплати за проїзд є наслідком 
затримки відправки пасажира. Адже, якщо перевізник із власної вини 
затримав виїзд автотранспортного засобу, то пасажир вже має право 
вимагати повернення провізної плати, адже відбулось неналежне ви-
конання договору перевезення в частині порушення істотної умови – 
строку договору. Якщо ж наслідком цього є невиїзд пасажира із пунк-
ту, в який його повинен був завезти перевізник, то останній зо-
бов’язаний відшкодувати йому завдані збитки. Для звільнення від від-
повідальності перевізник повинен довести, що затримка відправлення 
пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту приз-
начення сталися внаслідок: а) непереборної сили; б) усунення неспра-
вності транспортного засобу, яка загрожувала життю або здоров’ю па-
сажира; в) інших причин, що не залежали від перевізника. Тобто, мова 
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йде лише про такі несправності транспортних засобів, які виникли за 
незалежних від перевізника причин. Це означає, що перевізник відпо-
відає за дані порушення не на засадах ризику, як звичайний підприє-
мець, а лише за наявності вини, тобто не несе відповідальність за прос-
тий випадок. Під іншими причинами, що не залежали від перевізника, 
слід розуміти, зокрема, дії компетентних органів, аварії, що перешко-
джають руху тощо [1]. Поряд з тим пункт 83 Статуту автомобільного 
транспорту, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР перед-
бачає, що пасажир має право повернути квиток у касу до відправлення 
автобуса (маршрутного таксомотора) в рейс і одержати  назад  повну 
вартість проїзду, включаючи збір за попередній продаж, у таких випа-
дках: 

а) при запізненні автобуса (таксомотора) з відправленням у рейс 
проти розкладу більш як на 1 годину; 

б) при наданні пасажиру місця в автобусі (таксомоторі) нижчого 
класу, ніж той, на який йому продано квиток; 

в) при ненаданні пасажиру вказаного у квитку місця [6]. Повернен-
ня квитка можна трактувати, як розірвання договору перевезення ав-
томобільним транспортом, адже всі вищеперелічені підстави повер-
нення квитка є наслідком неналежного виконання договору перевезен-
ня перевізником.  

Відповідно до статті 923 ЦК України якщо перевізник прострочив 
доставку вантажу, то він зобов’язаний відшкодувати в повному обсязі 
збитки, що спричинені таким простроченням. Виключенням є інші фо-
рми відповідальності, що встановлені в договорі або статуті автомобі-
льного транспорту. Щодо встановлення відповідальності в договорі 
перевезення, то відповідно до пункту 127 транспортного статуту будь-
які договори та угоди, зміст яких направлений на зміну і деформацію 
відповідальності вантажоодержувача, вантажовідправника та автотра-
нспортного підприємства чи організації не мають юридичної сили і є 
недійсними.  

Щодо відповідальності автотранспортних підприємств, вантажо-
одержувачів і вантажовідправників за невиконання умов договору ав-
томобільного перевезення, то вона також встановлена в Розділі 9 Ста-
туту автомобільного транспорту. Пункт 128 вказаного документу го-
ворить, що автотранспортне підприємство або організація за невиве-
зення вантажу в кількості, передбаченій місячним планом перевезення 
або прийнятій до виконання разовим замовленням, сплачує вантажові-
дправнику (вантажоодержувачу) штраф у розмірі 20 процентів вартос-
ті перевезення невивезеного вантажу. В свою чергу, вантажовідправ-
ник (вантажоодержувач) за непред’явлення до перевезення вантажу в 
кількості, передбаченій місячним планом перевезення або прийнятій 
до виконання разовим замовленням, сплачує автотранспортному підп-
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риємству або організації штраф у розмірі 20 процентів вартості пере-
возки непред’явленого вантажу [6]. Вантажовідправники, вантажооде-
ржувачі, транспортні установи несуть взаємну відповідальність у разі 
невиконання та неналежного виконання договору перевезення автомо-
більним транспортом. Вартість непред’явленого чи неперевезеного ва-
нтажу вираховується виходячи з тарифів та середньої відстані переве-
зення.  

Автотранспортне підприємство чи організація відшкодовує збитки, 
заподіяні при перевезенні вантажів у таких розмірах: 

а) за втрату або недостачу вантажу – в розмірі дійсної  вартості 
втраченого або невистачаючого вантажу; 

б) за пошкодження або псування вантажу – в розмірі тієї суми, на 
яку знизилася його вартість; 

в) за втрату вантажу, зданого до перевезення з оголошеною цінніс-
тю, – в розмірі оголошеної цінності, якщо не буде доведено, що вона 
нижча його справжньої вартості. 

Автотранспортні підприємства і організації поряд з відшкодуван-
ням встановленого збитку, зв’язаного з втратою, недостачею, псуван-
ням або пошкодженням вантажу, що перевозиться, повертають провіз-
ну плату, стягнену за перевезення втраченого, невистачаючого, зіпсо-
ваного або пошкодженого вантажу, якщо ця плата не входить в ціну 
вантажу. Варто відмітити, що вартість вантажу вираховується виходя-
чи із рахунку вантажовідправника, якщо розрахунок проводився не че-
рез банк, то на підставі іншого документа, який містить таку інформа-
цію та має юридичну силу.  
Висновки. Щоденне надання неякісних транспортних послуг пере-

візниками зумовлює перегляд теоретичних основ транспортного зако-
нодавства. Саме тому дослідження в цій сфері є актуальним науковим 
пошуком. Центральною основою, яку слід врахувати при реформуван-
ні законодавства в цій сфері – відповідальність перевізника від момен-
ту прийняття вантажу до моменту передання його вантажоодержува-
чеві чи особі, яка зобов’язана його прийняти. Вважаємо, що кодифіка-
ція транспортного законодавства є єдиноможливим способом корект-
ного реформування транспортного законодавства. 
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