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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВІДШКОДУВАННЯ 
ЗБИТКІВ 

Відшкодування збитків є універсальною мірою цивільно-правової 
відповідальності, яка покликана забезпечити баланс майнових 
інтересів учасників цивільного обороту. 

Покладання відповідальності у вигляді відшкодування збитків 
можливо за наявності таких умов: доведення факту порушення 
зобов’язань контрагентом, наявності та розміру збитків, причинного 
зв’язку між правопорушенням і збитками, наявності вини 
правопорушника (якщо законом або договором не 
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передбачена відповідальність без вини). Тобто реалізація права 
позивача на відшкодування збитків залежить від ефективності його 
діяльності по доведенню (з відповідним документальним 
підтвердженням) понесених ним збитків. Недостатня обґрунтованість 
доказів розміру збитків є безумовною підставою для відмови у 
задоволенні позову про їх відшкодування. Саме з причини складності 
обґрунтування розміру збитків така міра цивільно-правової 
відповідальності за порушення договірного зобов’язання не знаходить 
широкого застосування на практиці. 

Однією з причин складності доказування розміру збитків є 
підвищений стандарт доведення як розміру збитків, так і при- чинно-
наслідкового зв’язку, що пояснюється силою інерції радянських 
традицій, що відобразилося у відсутності критеріїв визначення 
стандарту доказування, а також у вкрай низькому рівні ділової та 
правової культури в нашому суспільстві. Відповідно, «боячись 
опинитися знаряддям у руках недобросовісних позивачів, судді 
продовжують тримати планку достовірності доказів (той самий 
стандарт доведення) збитків дуже і дуже високо» [1, с. 163-164]. 

У зв’язку з вищевикладеним не можна не погодитися з твер-
дженням, що об’єктивна складність доведення збитків та їх розміру, 
причинно-наслідкового зв’язку не повинна знижувати рівень правової 
захищеності учасників економічних відносин [2, с. 150]. 

У цьому контексті представляє значний інтерес підхід російського 
законодавця до регулювання відносин, пов’язаних з відшкодуванням 
збитків. Так, толерантність до такої умови, як доведення збитків, 
проявилась в постанові Президії ВАС Російської Федерації (далі — РФ) 
від 06.09.2011 № 2929/11, в якій суд допустив можливість стягнення 
збитків, навіть якщо їх розмір не можна встановити з розумною мірою 
достовірності [3]. На розвиток зазначеної тенденції зовсім нещодавно, а 
саме 9 березня 2015 р., Президент РФ підписав Федеральний закон № 
42-ФЗ, який вніс зміни до положень Цивільного кодексу РФ, що 
стосуються зобов’язального права. Зокрема нова редакція ст. 393 ЦК 
РФ закріплює полегшені правила доведення збитків. Так, згідно з п. 5 
ст. 393 ЦК РФ «розмір збитків, які підлягають відшкодуванню, має 
бути встановлений з розумним ступенем вірогідності. Суд не може 
відмовити у задоволенні 
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вимоги кредитора про відшкодування збитків, завданих невиконанням 
або неналежним виконанням зобов’язання, тільки на тій підставі, що 
розмір збитків не може бути встановлений з розумним ступенем 
вірогідності. У цьому випадку розмір збитків, які підлягають 
відшкодуванню, визначається судом з урахуванням усіх обставин 
справи виходячи з принципів справедливості та пропорційності 
відповідальності допущеному порушенню зобов’язання» [4, ст. 393]. 

Ідея цієї новели Цивільного кодексу РФ була запозичена з 
Принципів УНІДРУА, відповідно до п. 1 ст. 7.4.3 яких компенсації 
підлягає тільки збиток, включаючи майбутній збиток, який 
встановлено з розумним ступенем вірогідності [5, ст. 7.4.3]. 

Аналіз діючих в РФ законоположень, що містять норми про 
відшкодування збитків, викликає неоднозначні думки. З одного боку, 
лібералізація підходу російського законодавця щодо доведення розміру 
збитків має позитивний ефект, тому що надає можливість 
правоволодільцю забезпечити баланс своїх майнових інтересів навіть 
при необґрунтованості розміру своїх збитків. Адже застосування цієї 
моделі відшкодування збитків можливо в тому випадку, коли позивач 
довів, що збитки були, але певні труднощі виникли щодо доведення їх 
розміру. Таким чином, саме недостатність доказової бази розміру поне-
сених правоволодільцем збитків є передумовою покладання на суд 
обов’язку самостійно визначати розмір збитків, що підлягають 
стягненню. Позитивним є також й те, що в майбутньому судові 
рішення про стягнення збитків можуть бути взяті за основу при 
розробці методичних рекомендацій щодо доведення збитків. 

Окрім зазначеного позитивного ефекту, вважаємо, що застосування 
норми п. 5 ст. 393 Цивільного кодексу РФ може зумовлювати й певні 
ризики зловживань, тому що її потенціал безпосередньо залежить від 
суб’єктивного розсуду суддів при визначенні ними розміру збитків. Як 
зазначає О. Г. Карапетов, «це правове рішення формує такі стимули, 
які будуть змушувати суддів знижувати поріг достовірності доказів за 
позовами про збитки. У підсумку розрахунок робиться не стільки на те, 
що суди будуть самі визначати гіпотетичні збитки кредитора, скільки 
на те, що суди будуть більше вірити розрахункам по- 
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зивача» [6, с. 53-54]. Ми вважаємо, що це може спричинити 
зловживання з боку правоволодільця, що може виявлятися у 
завищенні ним розміру спричинених збитків. 

Як буде реалізована новела Цивільного кодексу РФ щодо 
відшкодування збитків, чи матимуть місце негативні наслідки від 
зниження стандарту доведення збитків, як їх мінімізувати і чи варто 
запроваджувати подібну норму в Цивільний кодекс України — покаже 
час. 
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