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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Президент Асоціації
торгово-промислових палат Європи
(Європалати)
Алессандро БАРБЕРІС
Усунення невідповідності між національними законодавствами країн, що регулюють договірні відносини сторін,
є головною метою прихильників європейської інтеграції.
Суб’єкти господарювання, що здійснюють міжнародні
комерційні трансакції, дуже часто зазнають значних судових витрат через невідповідність законодавства контрагентів. Втрати міжнародної торгівлі через неоднакові
норми договірного права в різних країнах важко підрахувати, натомість таку перешкоду не слід недооцінювати, особливо для розвитку єдиного ринку. Ситуація погіршується, коли виникають труднощі із
виконанням умов договору, що у кінцевому підсумку призводить до виникнення спору між договірними сторонами. Судові витрати на вирішення
правових питань непомірно зростають та інколи призводять до критичних
наслідків. Саме через це деякі суб’єкти підприємницької діяльності взагалі
залишають зовнішні ринки, аби у подальшому уникати правових невизначеностей.
Ось чому Європалата докладає чималих зусиль для послідовної гармонізації правових норм, які застосовуються в Європейському Союзі. Нещодавні
пропозиції Європейської Комісії щодо положення про Загальноєвропейський закон купівлі-продажу товарів (2011/0284 (СОD), опублікованого
після багаторічних дискусій, породили одночасно й певні сподівання, й
сумніви в європейських торгово-промислових палатах. Концепція закону
в цілому є позитивною, однак «диявол ховається в деталях». Європейська
Комісія, можливо, переслідувала занадто амбіційні цілі при підготовці цього проекту, намагаючись одночасно охопити багато порушених питань. Велика увага з боку Європейської Комісії при розробці цього законопроекту
приділялася застосуванню юридичних термінів, а також детальному описі
дії складних механізмів, що застосовуються у міжнародній торгівлі, але негативом цього документа є той факт, що запропоновані положення можуть
призвести до порушення балансу сил між правами споживачів та інтересами постачальників товарів.
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Невизначеність у питанні застосування норм Положення Rome 1 (Положення ЕС № 593\2008 щодо застосовного права до договірних зобов’язань)
свого часу не допомогла вирішити проблему розподілу балансу сил між
правами споживачів та інтересами постачальників товарів.
Європарламент не квапиться з розглядом амбіційного законопроекту
(2011/0284 (СОD), і здається, що прийняття уніфікованих положень щодо
загальноєвропейського договірного права втрачає темп. Але, можливо, це
не відповідає дійсності. Розбудова Європи має свою амплітуду, яка також
притаманна й європейському договірному праву. Прогресивна гармонізація, швидше за все, приведе нас до міцнішої системи. Європейський бізнес,
безперечно, потребує потужного інтегрованого договірного законодавства
для свого послідовного розвитку.
Я радий, що Україна уважно спостерігає за розвитком європейського договірного права, і вважаю, що ця публікація сприятиме кращому порозумінню у відносинах між нашими палатами та організаціями і підприємствами,
що є їх членами.
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Президент
Торгово-промислової палати України
Геннадій ЧИЖИКОВ
Українська держава ще на початку своєї незалежної ходи
задекларувала європейський вектор розвитку. Поступово «маховик» євроінтеграційних прагнень України набирає обертів, проникаючи у всі сфери нашого життя. Ми
прагнемо не лише рівнятися на європейців через високі
економічні, політичні та культурні стандарти, а й намагаємось інтегруватися у європейський правовий простір
через адаптацію національного законодавства до норм,
правил та стандартів ЄС. У цьому питанні дедалі актуальнішим стає процес ефективного наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також реалізація положень Угоди про
партнерство та співробітництво між Україною і ЄС.
Торгово-промислова палата України активно долучилася до цього процесу. Нині Палата об’єднує понад 10 000 членів – представників малого, середнього та великого бізнесу і є найвпливовішою структурою, яка сприяє
розгортанню співробітництва з європейськими компаніями, а також всіляко підтримує європейський вектор розвитку нашої держави. У зв’язку
із цим, ТПП України разом із Асоціацією експортерів та імпортерів «ЗЕД»
започаткували проект, присвячений виданню в Україні публікацій на зовнішньоекономічну тематику. «Родзинка» цих видань – вдале поєднання
європейської практики ведення бізнесу з українськими реаліями господарювання.
Видання «Принципи європейського договірного права. Коментарі та рекомендації», яке Ви, дорогий читачу, тримаєте в руках, є першою ластівкою
цього проекту і присвячене, у першу чергу, проведенню непересічної події
в Україні – Першого міжнародного бізнес-форуму «Україна&Партнери».
Надалі ми розширимо тематику методичних рекомендацій та інших публікацій, що виходитимуть з під-пера наших авторитетних експертів. Незмінним у цих публікаціях залишатиметься єдине – намагання донести
до українських суб’єктів господарювання європейську практику у сфері
здійснення експортно-імпортних операцій, а також практику міжнародної торгівлі.
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Принципи європейського договірного права (ПЄДП) розроблені Комісією з європейського договірного права, яку очолював відомий датський
юрист Оле Ландо. Принципи є так званим квазінормативним актом, джерелом «м’якого приватного права» Європейського Союзу. Їх практичне
значення полягає у тому, що в силу ст. 627 Цивільного кодексу України,
а також ст. 1:101 (Застосування Принципів), 1:102 (Свобода договору)
Принципів, українські суб’єкти господарювання можуть використовувати у своїх договорах положення ПЄДП, які вперше були перекладені
українською мовою та розміщені у даній публікації. Використовувати
положення Принципів європейського договірного права можна як щодо
міжнародних трансакцій, так і у внутрішньому торговельному обороті.
Сподіваюсь, що український бізнес із зацікавленістю сприйме вихід подібної публікації, адже практичний матеріал, викладений у виданні, значною
мірою допоможе та спростить для суб’єктів господарювання процес укладання зовнішньоекономічних договорів відповідно до стандартів, правил
і практики Європейського Союзу.
Вдалого Вам бізнесу, шановні колеги!
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Голова Правління АТ «Укрексімбанк»
Віталій БІЛОУС
Шановні пані та панове!
Від імені Державного експортно-імпортного банку
України щиро вітаю учасників Першого міжнародного
бізнес-форуму «Україна&Партнери». Радий представити Вашій увазі видання «Принципи європейського договірного права. Коментарі та рекомендації», підготовлене
в рамках цього представницького заходу.
Укрексімбанк долучився до виходу унікальної для України публікації, адже підтримка зовнішньоекономічної діяльності є одним
з його основних завдань. Ми маємо великий досвід всебічної фінансовоконсультаційної підтримки у сфері міжнародної економіки, кредитування
експортноорієнтованих та імпортнозамінних виробництв, обслуговування розрахунків з іноземними партнерами. При фінансуванні зовнішньоекономічної діяльності клієнтів банк застосовує різні інструменти, починаючи зі стандартних комерційних банківських кредитів і закінчуючи
складними схемами з використанням іноземних цільових кредитних ліній, документарних та гарантійних операцій, державної підтримки і державних гарантій.
Як фінансова установа-лідер з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності, ми завжди зацікавлені в успішній реалізації проектів наших
клієнтів і добре знаємо проблематику, найбільш актуальні питання міжнародного бізнесу. Йдеться про дотримання єдиних норм та стандартів,
правильне структурування угод, знання принципів та підходів європейських контрагентів, вміння вибрати потрібні фінансові інструменти.
Це видання сприятиме юридично грамотному веденню українськими компаніями міжнародної торгівлі, стане незамінним гідом та помічником експортерів і імпортерів. Впевнений, що окремі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності отримають практичну користь, а стратегічне партнерство
України з Європейським Союзом й надалі розвиватиметься.
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ВІД ВИДАВЦЯ

ВЕЛЬМИШАНОВНЕ
ТОВАРИСТВО!
Маючи доволі значний досвід видання публікацій на зовнішньоекономічну тематику,
Асоціація експортерів і імпортерів «ЗЕД», розробляючи концепцію і тематику нового видання «Принципи європейського договірного права. Коментарі та рекомендації», зіткнулася із проблемою обмеженого використання в Україні практики застосування Принципів європейського договірного права. Це пов’язано, у першу чергу, із відсутністю в нашій
країні перекладу самих Принципів українською мовою, а також необізнаністю суб’єктів
ЗЕД щодо європейської практики укладання зовнішньоекономічних договорів.
Плекаючи ідею видання цієї публікації ми абсолютно чітко усвідомлювали можливу негативну реакцію представників національного бізнесу. Мовляв, навіщо застосовувати
Принципи європейського договірного права, адже в Україні існує достатня кількість
«нормативки», яка регулює укладання як міжнародних договорів купівлі-продажу, так
і внутрішніх договорів поставки? Немає жодного сенсу нехтувати даним твердженням,
якби не одне «але». Нині наша держава докладає чималих зусиль для того, щоб підписати
Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Себто, поглядаючи в бік
Європи, подумки поділяючи загальноєвропейські цінності, правову систему побудови
Євросоюзу, ми, вважаючи себе цивілізованою країною, маємо прийняти європейські
правила гри, які діють у сфері міжнародної торгівлі.
Принципи європейського договірного права є одним з трьох основних документів, на
базі яких укладається більшість договорів купівлі-продажу товарів у Європейському
Співтоваристві. Іншима є: Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу
товарів (Віденська конвенція 1980 року), Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА (Принципи УНІДРУА).
Саме тому, ще на початку видання в Україні перших україномовних публікацій на зовнішньоекономічну тематику (Правила Інкотермс 2010, Коментар до Правил Інкотермс
2010, Міжнародні комерційні трансакції), ми вважали за головний свій обов’язок забезпечити українських експортерів та імпортерів необхідним арсеналом знань щодо практики здійснення зовнішньоекономічних операцій європейськими контрагентами, через
видання рідною мовою найчастіше вживаних документів у сфері міжнародної торгівлі.
Цими документами Ваші європейські колеги вже користуються багато років. Ми ж до
цього часу пасемо задніх!
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Попередня публікація Міжнародної торгової палати №711 «Міжнародні комерційні трансакції» містила два з трьох вищезазначених головних документів у сфері ЗЕД, а саме:
z

Принципи УНІДРУА;

z

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська
конвенція 1980 року).

Нове видання «Принципи європейського договірного права. Коментарі та рекомендації»
містить третій документ, який ми наполегливо радимо використовувати українським
суб’єктам господарювання у своїх ЗЕД-договорах.
Певна річ, що Принципи європейського договірного права та Принципи УНІДРУА не є
обов’язковими до застосування контрагентами у своїй діяльності (вони діють лише тоді,
коли надана згода на їх застосування сторонами договору), проте дана нормативна база,
що розроблена провідними європейськими юристами, науковцями, фахівцями у галузі
міжнародної торгівлі, допоможе укласти юридично грамотний договір, який у майбутньому допоможе сторонам уникнути потенційних проблем та необов’язкових арбітражних, судових спорів.
Незважаючи на численні рекомендації, які існують у сфері міжнародної торгівлі, практикуючим юристам та комерсантам подекуди важко повністю охопити взаємозв’язок
між правилами та документами, що представлені різними міжнародними організаціями
бізнесу. Публікація «Принципи європейського договірного права. Коментарі та рекомендації» дасть відповіді на багато проблемних запитань у сфері зовнішньоекономічної
діяльності. Адже видання вдало поєднує теоретичну та практичну частини, які органічно доповнюють одна одну та допоможуть зрозуміти загальні принципи міжнародного
комерційного права у їх поєднанні з торговельною практикою, що буде представлена в
книзі низкою рекомендацій окремих фахівців Мінекономіки, Міністерства доходів і зборів України, Торгово-промислової палати України, консультантів у галузі торговельного,
договірного права, представників банківського сектору тощо.
Для належної фахової підготовки видання до друку, його перекладу та адаптації термінології до українського законодавства була створена спеціальна Робоча група з правових
питань, що діє при Комітеті підприємців у сфері ЗЕД при ТПП України. До складу Робочої групи увійшли фахівці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, новоствореного Міністерства доходів і зборів України, представники банківського сектору,
провідні юридичні компанії, бізнесмени, що здійснюють експортно-імпортні операції,
науковці, громадські діячі тощо.
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ВІД ВИДАВЦЯ

Від імені ТПП України та Асоціації експортерів і імпортерів «ЗЕД» хочемо подякувати
членам Робочої групи з правових питань за їх професійний підхід до справи, принципову позицію та наполегливість, яку вони продемонстрували під час підготовки пропонованого видання. Саме завдяки зусиллям Андрія Омельченка, Дмитра Озеля, Владислава Суворова, Олександра Терещенка, Івана Юрченка, Володимира Мотиля Україна
побачила цю чудову публікацію, яка, сподіваємося, допоможе Вам, любий читачу, ще
успішніше реалізовувати Ваші задуми на практиці.
Особливу вдячність висловлюємо Голові Робочої групи з правових питань, що діє при
Комітеті підприємців у сфері ЗЕД при ТПП України, Свистілю С.О. та його заступнику
Ларіну М.Є., які стали ідейними натхненниками проекту видання «Принципи європейського договірного права. Коментарі та рекомендації» й успішно його реалізували.
Чекаємо на Вашу реакцію щодо публікації, а також будемо вдячні за відгуки, побажання та пропозиції, надіслані на електронну або поштову адресу Асоціації експотерів і
імпортерів «ЗЕД»:
04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 69, літера «В», оф. 616
ucci@zed.ua, office@zed.ua
Асоціація експортерів і імпортерів «ЗЕД»
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дізналася або повинна була дізнатися про такі обставини. Інша сторона має право
вимагати відшкодування будь-яких збитків, завданих внаслідок неотримання такого повідомлення.
Стаття 8:109: Застереження про виключення або обмеження застосування
засобів захисту порушених прав
Застосування засобів захисту порушених прав у разі невиконання може бути виключене
або обмежене, якщо таке виключення чи обмеження не суперечить принципам сумлінності та чесній діловій практиці.

РОЗДІЛ 9: ОКРЕМІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ
ПРИ НЕВИКОНАННІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ЧАСТИНА 1: ПРАВО НА ВИКОНАННЯ
Стаття 9:101: Грошові зобов’язання
(1)
Кредитор має право на стягнення заборгованих грошових сум.

(2)

Якщо кредитор ще не виконав свого зобов’язання і очевидно, що боржник не виявить бажання прийняти таке виконання, кредитор може, однак, продовжити виконання свого зобов’язання і стягнути будь-яку суму, заборговану за договором,
за винятком випадків, коли:
(a)
можна було здійснити адекватну заміну правочину без значних зусиль або
витрат; або
(b)
за даних обставин виконання було б необґрунтованим.

Стаття 9:102: Негрошові зобов’язання
(1)
Потерпіла сторона має право на виконання зобов’язання, не пов’язаного зі сплатою грошових сум, в натурі, включаючи право на усунення недоліків неналежного
виконання.

(2)

Виконання в натурі не може, однак, мати місце, якщо:
(a)
виконання було б незаконним або неможливим; або
(b)
виконання призвело б до необґрунтованих зусиль або витрат з боку боржника;
(c)
виконання полягає у наданні послуг або виконанні робіт особистого характеру чи залежить від особистих відносин; або
(d)
потерпіла сторона може обґрунтовано отримати виконання з іншого джерела.
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(3)

Потерпіла сторона втрачає право на виконання зобов’язання в натурі, якщо вона
не використає таке своє право протягом обґрунтованого строку після того, як
вона дізналася або повинна була дізнатися про відповідне невиконання.

Стаття 9:103: Збереження права на відшкодування збитків
Факт виключення права на виконання зобов’язань, згідно з цією Частиною, не виключає
права вимагати відшкодування збитків.

ЧАСТИНА 2: ПРАВО ПРИЗУПИНИТИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Стаття 9:201: Право призупинити виконання зобов’язань
(1)
Сторона, яка повинна здійснити виконання зобов’язання одночасно з іншою стороною або після неї, може призупинити виконання свого зобов’язання до тих пір,
поки інша сторона не запропонує виконання свого зобов’язання або не виконає
його. Перша сторона може призупинити виконання свого зобов’язання повністю
або частково, залежно від обставин.

(2)

Сторона також може призупинити виконання зобов’язань до тих пір, поки буде
очевидно, що інша сторона не здійснить виконання свого зобов’язання у встановлений для виконання строк.

ЧАСТИНА 3: РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
Стаття 9:301: Право на розірвання договору
(1)
Сторона може розірвати договір, якщо невиконання договору іншою стороною є
істотним.

(2)

У разі затримки, потерпіла сторона також може розірвати договір відповідно до
Cтатті 8:106 (3).

Стаття 9:302: Виконання договору частинами
Якщо договір підлягає виконанню окремими частинами і якщо існує істотне невиконання договору в частині, для якої може бути встановлено пропорційне зустрічне виконання, потерпіла сторона може здійснити своє право на розірвання договору в зазначеній
частині відповідно до цієї Частини. Вона може повністю розірвати договір тільки в тому
випадку, якщо невиконання є істотним для всього договору.
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Article 4:118: Exclusion or Restriction of Remedies
(1)
Remedies for fraud, threats and excessive benefit or unfair advantage-taking, and the
right to avoid an unfair term which has not been individually negotiated, cannot be
excluded or restricted.

(2)

Remedies for mistake and incorrect information may be excluded or restricted unless
the exclusion or restriction is contrary to good faith and fair dealing..

Article 4:119: Remedies for Non-performance
A party who is entitled to a remedy under this Chapter in circumstances which afford that party
a remedy for non-performance may pursue either remedy.

CHAPTER 5: INTERPRETATION
Article 5:101: General Rules of Interpretation
(1)
A contract is to be interpreted according to the common intention of the parties even if
this differs from the literal meaning of the words.

(2)

If it is established that one party intended the contract to have a particular meaning, and
at the time of the conclusion of the contract the other party could not have been unaware
of the first party’s intention, the contract is to be interpreted in the way intended by the
first party.

(3)

If an intention cannot be established according to (1) or (2), the contract is to be
interpreted according to the meaning that reasonable persons of the same kind as the
parties would give to it in the same circumstances.

Article 5:102: Relevant Circumstances
In interpreting the contract, regard shall be had, in particular, to:
(a)
the circumstances in which it was concluded, including the preliminary negotiations;
(b)
the conduct of the parties, even subsequent to the conclusion of the contract;
(c)
the nature and purpose of the contract;
(d)
the interpretation which has already been given to similar clauses by the parties
and the practices they have established between themselves;
(e)
the meaning commonly given to terms and expressions in the branch of activity
concerned and the interpretation similar clauses may already have received;
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(f)
(g)

usages; and
good faith and fair dealing.

Article 5.103: Contra Proferentem Rule
Where there is doubt about the meaning of a contract term not individually negotiated, an
interpretation of the term against the party who supplied it is to be preferred.
Article 5:104: Preference to Negotiated Terms
Terms which have been individually negotiated take preference over those which are not.
Article 5:105: Reference to Contract as a Whole
Terms are to be interpreted in the light of the whole contract in which they appear.
Article 5:106: Terms to Be Given Effect
An interpretation which renders the terms of the contract lawful, or effective, is to be preferred
to one which would not.
Article 5:107: Linguistic Discrepancies
Where a contract is drawn up in two or more language versions none of which is stated to
be authoritative, there is, in case of discrepancy between the versions, a preference for the
interpretation according to the version in which the contract was originally drawn up.

CHAPTER 6: CONTENTS AND EFFECTS
Article 6:101: Statements Giving Rise to Contractual Obligations
(1)
A statement made by one party before or when the contract is concluded is to be
treated as giving rise to a contractual obligation if that is how the other party reasonably
understood it in the circumstances, taking into account:
(a)
the apparent importance of the statement to the other party;
(b)
whether the party was making the statement in the course of business; and
(c)
the relative expertise of the parties.

(2)

If one of the parties is a professional supplier who gives information about the quality
or use of services or goods or other property when marketing or advertising them or
otherwise before the contract for them is concluded, the statement is to be treated as
giving rise to a contractual obligation unless it is shown that the other party knew or
could not have been unaware that the statement was incorrect.
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між цими дефініціями. Проте Стаття 9:503 ПЄДП не передбачає можливості використання непередбачуваності як засобу захисту, коли «порушення зобов’язань було
умисним або відбулося у результаті грубої недбалості», що є несумісним з поняттям
недбалості як такої. Остання, до речі, взагалі не передбачена Віденською конвенцією
1980 року. Отже, факт неможливості використання поняття непередбачуваності як
засобу захисту, наведений у Статті 9:503 ПЄДП, є доволі сумнівним щонайменше у
певних випадках. По-перше, не робиться відмінності між діями та бездіяльністю на
управлінському рівні тих осіб, перед якими сторона, яка порушує свої зобов’язання,
несе тільки субститутивну відповідальність.
По-друге, в деяких випадках сторона, яка порушує свої зобов’язання, може вимушено порушити договір. Наприклад, коли є факти скорочення поставок з боку
її субпідрядників або взагалі непоставки комплектуючих для подальшого виробництва своєї продукції. У цьому випадку сторона, яка порушує свої зобов’язання,
розподілить поставки готової продукції пропорційно серед усіх своїх покупців,
зменшуючи у такий спосіб повні поставки кожному з них (обов’язок пропорційного розподілу поставок). Якщо ПЄДП не інкорпоровані в договір сторін, то використання норми, викладеної у Статті 74 Віденської конвенції 1980 року, вважатиметься кращим вибором, якщо судді і арбітри, обмежені пошуком «відповідної
норми» застосовного права, обирають інші альтернативи для вирішення спорів,
наприклад, принцип «адекватної причинної обумовленості» тощо.
3.7

Обмеження застосування засобів захисту

Існуючі стандартні форми договорів, втім як і більшість індивідуально визначених договорів, містять умови, що мають на меті обмежити ризики сторони, яка
порушує свої зобов’язання, або замінити абстрактні норми застосовного права
положеннями, в яких узгоджені певні суми компенсації у випадку невиконання
зобов’язання. Такі умови мають явну перевагу, вони полегшують виконання договору і дозволяють уникнути складної процедури оцінки збитків. Проте такі умови можуть також завдавати необґрунтованих витрат стороні, яка порушує свої
зобов’язання, або потерпілій стороні. Погоджений платіж за несвоєчасне виконання може за певних обставин бути явно надмірним, і поведінка сторони, яка
порушує свої зобов’язання, або інші обставини можуть бути такими, що обмеження застосування засобів захисту чи вибір інших засобів захисту стають явно
неприйнятними. Стаття 9:509 ПЄДП визначає, що погоджений платіж у випадку
невиконання зобов’язання має бути зазвичай отриманий потерпілою стороною
«незалежно від фактично понесених збитків», але може бути зменшений до розумного розміру, якщо такий платіж «надмірно перевищує збитки, понесені у результаті невиконання зобов’язання або у зв’язку з іншими обставинами». Також
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Стаття 8:109 ПЄДП загалом встановлює, що виключення або обмеження застосування засобів захисту прийнятні, «якщо таке виключення чи обмеження не суперечить принципам сумлінності та чесній діловій практиці».
У стандартних формах договорів часто зустрічаються посилання на «навмисні дії
або бездіяльність» чи «грубу недбалість» як приклад недоступності використання узгоджених засобів захисту. Посилання на вищеперелічені суб’єктивні поняття замість використання більш широкого вислову «сумлінність та чесна ділова
практика» може пояснюватись припущенням, що останній вислів створює певну
невизначеність. Оскільки кінцевий результат у будь-якому випадку залежить від
правильного судження суддів і арбітрів, припущення, що Стаття 8:109 ПЄДП спонукає їх занадто легко відмовитись від узгоджених засобів захисту і їх обмежень,
було б неправильним. Я б сказав, що використання вислову «навмисні дії» і відмова від узгоджених засобів захисту або їх обмежень є неприйнятним. У свою чергу,
використання вислову «груба недбалість» у договорах є також доволі складним
саме через оцінку ступеня «грубої недбалості» порівняно зі «звичайною недбалістю», яка іноді на практиці може бути навіть серйознішою, ніж «груба недбалість».
Особливо тоді, коли така недбалість виникає з боку сторони, яка займає певну
серйозну посаду на управлінському рівні (приймає рішення). Така недбалість набагато «гірша» за навмисні дії або бездіяльність чи грубу недбалість сторони, якій
доручено виконання зобов’язання (Стаття 8:107 ПЄДП).
3.8

Ускладнення

Сторона, якій заважають виконувати її зобов’язання певні перешкоди, що знаходяться поза її контролем, може бути звільнена від обов’язку відшкодування
збитків, якщо ця сторона не могла передбачити настання таких перешкод під час
укладання договору та їх неможливо було уникнути або подолати (Стаття 8:108
ПЄДП і Стаття 79 Віденської конвенції 1980 року). Якщо все ж таки виконання за
договором було можливим, щоправда за умови докладання надзусиль чи великих
витрат, то сторона, яка порушує свої зобов’язання, все одно може бути звільнена
від відповідальності, якщо такі труднощі та надзусилля підтверджуються Висновком 7 Консультативної Ради Віденської конвенції 1980 року. Існуючі стандартні
форми договорів або індивідуально обумовлені положення договорів між сторонами зазвичай послабляють вимоги щодо звільнення від відповідальності, використовуючи такі вирази, як: «перешкода поза розумним контролем сторони, яку
сторона не могла розумно уникнути або подолати її дію» (Застереження МТП про
форс-мажор 2003). Проте Стаття 8:108 ПЄДП розглядає лише звільнення від відповідальності для сторони, яка порушує свої зобов’язання, і не бере до уваги збитки
іншої сторони через виникнення ускладнень. Ці питання розглянуті в Статті 6:111
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НЕВИКОНАННЯ СТОРОНАМИ
СВОЇХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
ПОРУШЕНИХ ПРАВ ПОТЕРПІЛОЮ СТОРОНОЮ
ВІДПОВІДНО ДО ПРИНЦИПІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОГОВІРНОГО ПРАВА
Радник АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
Іван ЮРЧЕНКО
Юрист АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
Олександр ТЕРЕЩЕНКО

1.

Невиконання зобов’язань

Передусім, слід зазначити, що термін «невиконання» є одним з найважливіших
для цілей Глав 8 та 9 Принципів європейського договірного права (далі – Принципи). Визначення даного терміну дано у ст. 1:301 (4) і означає будь-яке невиконання
зобов’язання за договором, виправдане чи ні, включно з відстрочкою виконання,
неналежним виконанням та відмовою від співробітництва для досягнення повного
виконання договору.
Відповідно до ст. 7.1.1. Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА
(далі – Принципи УНІДРУА) невиконанням вважається невиконання стороною
кожного зі своїх зобов’язань за договором, включаючи неналежне виконання та
затримку виконання.
Статтею 8:101 Принципів закріплено право потерпілої сторони у разі невиконання зобов’язань іншою стороною застосовувати на власний розсуд будь-який засіб
захисту порушених прав, передбачений у Главі 9 Принципів. Потерпіла сторона
може застосовувати засоби захисту порушених прав навіть у разі, якщо сторона, яка не виконала зобов’язання, звільняється від відповідальності, у зв’язку з
обставинами, що перешкоджають виконанню (форс-мажор), але вона не може
застосовувати такі засоби захисту, як вимога виконати зобов’язання в натурі та
відшкодування збитків.
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3.

Щоб проаналізувати тарифне регулювання, необхідно скористатися формою
аналізу мита на імпорт. Як бачимо, товар українського походження має тарифну
преференцію за Генеральною Системою Преференцій.
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4.

Якими преференційними домовленостями можна скористатися та як підтвердити походження товару, можна дізнатися із розділу «Преференційні домовленості».
Тут є інформація про торговельні угоди між ЄС та іншими країнами. У підрозділі
«Необхідні документи» можна знайти той документ, який потрібно надати для
підтвердження походження товару, і скористатися тарифною преференцією –
зниженим імпортним митом.

5.

Розділ «Статистика торгівлі» надає статистичні дані про товаропотоки – можна проаналізувати об’єми експорту вашої продукції до ЄС, починаючи з 2002 року.
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