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В С И С ТЕМ І ЦИ ВІЛЬНО-П РАВОВИ Х ДО ГО ВО РІВ
У статті досліджуються поняття та правова природа дистриб’юторського договору
як правової форми опосередкування суспільних відносин, що виникають у процесі здій
снення дистриб’ютором та виробником (імпортером) підприємницької діяльності у сфері
дистрибуції. Вивчаються істотні умови дистриб’юторського договору. Визначається місце
дистриб’юторського договору у системі цивільно-правових договорів.
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Постановка проблеми. Розвиток товарообігу та поява нових видів продукції
на світовому ринку сприяють активізації використання юридичної конструкції
дистриб’юторського договору в Україні. Але вітчизняне законодавство на сьогод
нішній день не передбачає спеціального правового регулювання відповідних сус
пільних відносин. Хоча в деяких нормативно-правових актах містяться окремі
положення, що стосуються галузі дистрибуції. Так, Постанова Кабінету Міністрів
України від 11.11.2009 р. № 1200 «Про затвердження Порядку здійснення оптової
та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що ма
ють ідентифікаційні номери» у п . З містить визначення поняття дистриб’ютора [4].
Відсутність спеціальних законодавчих приписів щодо дистриб’юторських до
говорів спричиняє проблеми, пов’язані з правовою кваліфікацією відносин, що
виникають між контрагентами відповідних договірних зобов’язань, що, своєю
чергою, може вплинути на ефективність захисту цивільних прав та інтересів сто
рін таких договорів.
Враховуючи вищезазначене, актуальність питань, що є предметом даного до
слідження, не викликає сумнівів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з темою да
ного дослідження, вивчались такими фахівцями, як: Г. Анучкіна, І. Арсені,
Н. Білкова, М. Ілюшина, М. Мозгов, К. Одегнал, К. Улугова та ін. Проте до цьо
го часу у науці цивільного права відсутня єдність думок щодо правової природи
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дистриб’юторського договору та особливостей правового регулювання відповід
них суспільних відносин.
Метою статті є визначення поняття та правової природи дистриб’юторського
договору, а також з’ясування місця, яке займає даний договір у системі цивільноправових договорів.
Виклад основного матеріалу. Цивілісти, як правило, відносять договори
дистрибуції до так званих «непоіменованих» договорів, можливість укладання
яких ґрунтується на положеннях Цивільного кодексу України (далі - ЦК України)
щодо свободи договору [1, ст. ст. З, 6, 627].
Крім ЦК України, під час укладання дистриб’юторських договорів слід врахо
вувати норми Господарського кодексу України, законодавства України про захист
конкуренції, якість та безпеку товарів, захист прав споживачів тощо. До того ж
при укладанні зовнішньоекономічних договорів дистрибуції необхідно зверта
тись до положень Закону України «Про міжнародне приватне право».
Для розуміння сутності відносин, що опосередковуються юридичною кон
струкцією дистриб’юторського договору, можна звернутись до визначення понят
тя дистриб’юторського договору, яке міститься у п. 2 ст. 4:101 такого джерела,
як «Принципи європейського права: комерційне агентування, франшиза і дистри
буція» (далі - ПАФД), що за своєю природою є звичаями. Відповідно до зазна
ченого документу дистриб’юторський договір - це договір, згідно з яким одна
сторона (постачальник) зобов’язується постачати іншій стороні (дистриб'ютору)
продукцію на постійній основі, а дистриб’ютор зобов’язується викупити її, а по
тім продавати від свого імені та у своїх інтересах [5].
На нашу думку, таке визначення, незважаючи на свою лаконічність, в цілому
розкриває сутність договірних відносин, що виникають між сторонами, та осно
вну мету такого договору, якої прагнуть досягти суб’єкти, укладаючи договір.
Слід зазначити, що постачальником може бути не тільки виробник продук
ції, а й експортер чи продавець. Дистриб'ютор не є виробником товару, оскільки
купує товар не для задоволення власних потреб, а для того, щоб його перепро
дати в межах обумовленої території. Особливістю дистриб’юторських фірм є те,
що вони є учасниками зовнішньоторговельного обігу. Дистриб'ютори реалізують
закуплений по імпорту товар на території своєї держави. Вони створюють свою
збутову мережу, формують складські запаси товарів, займаються дослідженням
попиту та реклами. Великі виробники зазвичай здійснюють реалізацію свого то
вару в інших країнах за допомогою укладання договору із дистриб'ютором [7].
К. Улугова, характеризуючи правовий зв’язок, що виникає між постачальни
ком та дистриб’ютором у рамках дистриб’юторського договору, звертає увагу на
те, що спочатку, на етапі виникнення юридичної конструкції дистриб’юторського
договору (курсив мій - Л.М.), відносини між зазначеними суб’єктами виникали в
результаті ускладнення зобов’язання між сторонами договору поставки, проте їх
подальший розвиток призвів до формування самостійного зобов’язання, а отже,
і самостійного виду діяльності (дистриб’юторської діяльності), що мають тісний
зв’язок з договором поставки [11, с. 140].
І. Арсені зазначає, що предметом дистриб'юторського договору є зобов’язання
дистриб’ютора купувати та перепродавати певні товари від свого імені та за свій
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рахунок на певній території, а також не створювати зобов’язань для постачальни
ка у зв’язку із таким перепродажем [7, с. 141].
М. Ілюшина вказує, що «в предмет дистриб'юторського договору входять дії
дистриб’ютора, які мають суто специфічний характер, а також впливають на до
сягнення мети: обов’язок дотримуватися кількості продажів, не вести продаж то
варів інших виробників, вести продаж з використанням торговельних технологій,
передбачених угодою, дотримуватися обумовлених способів продажу» [9, с. 36].
На думку К. Улугової, саме «особливий предмет» є кваліфікуючою ознакою
дистриб’юторського договору. Він полягає у наданні дистриб’ютором особливого
роду послуг, для чого дистриб’ютор вчиняє з постачальником періодичні правочини з набуття товарів останнього і правочини зі своїми покупцями щодо подаль
шого продажу їм зазначених товарів [11, с. 140].
Вважаємо, що кваліфікація дій дистриб’ютора як надання послуг має важ
ливе значення для з’ясування правової природи дистриб’юторських договорів і
виокремлення їх як самостійних договорів цивільного права.
Доцільно звернути увагу на те, що ПАФД виділяють три основні види до
говору дистрибуції: договір виключної дистрибуції - це договір, згідно з яким
постачальник зобов’язується постачати товари (продукцію) тільки одному
дистриб’ютору в межах однієї території (п. З ст. 4:101 ПАФД); договір вибіркової
дистрибуції - це договір, який передбачає зобов’язання постачальника постачати
товари, прямо чи опосередковано, тільки дистриб’юторам, які були обрані на під
ставі певного критерію (п. 4 ст. 4:101 ПАФД); договір виключного продажу - це
дистриб'юторський договір, згідно з яким дистриб’ютор зобов’язується придбати
товар виключно від постачальника або сторони, визначеної постачальником (п. 5
ст. 4:101 ПАФД) [5; 7].
І. Арсені справедливо вказує на те, що всі три зазначені види договору дис
трибуції порушують умови «здорової» конкуренції на ринку певного товару.
Адже договір виключної дистрибуції формує умови для монопольної діяльності
дистриб’ютора на ринку певного товару та на певній території; договір вибіркової
дистрибуції створює передумови для формування антиконкурентного середови
ща на ринку певного товару та на певній території через домінуючу роль групи
осіб, які практично перебувають під управлінням постачальника, а при укладан
ні договору виключного продажу надходження товару на ринок контролює не
дистриб’ютор, а постачальник товару, тим самим визначаючи можливість при
дбання певного товару тільки у нього особисто. При цьому інтереси інших по
стачальників також можуть бути істотно обмежені, якщо кількість договорів ви
ключного продажу з одним постачальником перевищить частку ринку, яку займає
дистриб’ютор [7, с. 141].
Автор також зазначає, що незалежно від виду дистриб'юторського договору
обов’язками постачальника є: постачання замовленої дистриб'ютором продукції;
інформування дистриб'ютора щодо властивостей товарів, цін та умов продажу
товарів; рекомендованих цін та умов перепродажу товарів; будь-яких значущих
зв’язків між постачальником та споживачами; будь-яких рекламних кампаній; по
передження дистриб’ютора в розумний строк про те, що постачальник передбачує
чи повинен передбачити, що обсяги виконуваних ним постачань будуть істотно
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менше, аніж дистриб’ютор очікував; надання дистриб’ютору за розумну ціну всіх
наявних рекламних матеріалів, необхідних для належної дистрибуції та просуван
ня товару; докладання всіх можливих зусиль для того, щоб не нашкодити репута
ції товарів та торгової марки [7, с. 142].
Керівництво по складанню міжнародних дистриб’юторських угод Міжнарод
ної торгової палати та ПАФД закріплюють наступні обов’язки дистриб’ютора:
купувати та перепродавати товар від свого імені та за свій рахунок; займатися
організацією продажу на певній території; не створювати зобов’язань для вироб
ника; докладати зусиль, щоб збільшити збут товарів; надати інформацію щодо
будь-яких вимог, які пред’явлені з боку третіх осіб щодо прав інтелектуальної
власності; будь-яких посягань на інтелектуальну власність постачальника з боку
третіх осіб; повідомити постачальника в розумний строк, якщо він передбачить,
що його потреби будуть суттєво менші, аніж постачальник може очікувати; до
тримуватися інструкцій постачальника, розроблених для забезпечення належної
дистрибуції товарів або для підтримки репутації товарів; надати доступ до при
міщень дистриб’ютора для перевірки дотримання ним стандартів, узгоджених в
договорі інструкцій; докладати зусиль, аби не нашкодити репутації товарів та тор
гової марки [5; 6].
Н. Білкова звертає увагу на те, що збут готової продукції зазвичай супрово
джується обмеженням свободи дій дистриб’ютора. Наприклад, зобов’язанням
утриматися від конкуренції з виробником протягом терміну дії договору та піс
ля його припинення. Обмеження можуть стосуватися і території продажу товару
або зазначення в договорі способів контролю за діяльністю дистриб’ютора, як-то
встановлення цін перепродажу товарів. Також необхідні умови для співпраці мо
жуть бути розроблені лише за наявності тривалих договірних зв’язків між сторо
нами, адже такі відносини не можуть бути епізодичними [8, с. 389; 10].
Але, виходячи з норм українського законодавства, а саме Закону Укра
їни «Про захист економічної конкуренції», зазначені обмеження діяльності
дистриб’ютора, на перший погляд, можуть здатися порушенням положень зако
ну. Адже згідно зі ст. 6 вказаного Закону вони можуть розглядатися як антиконкурентні узгоджені дії, вчинення яких заборонено і тягне відповідальність. На
томість ст. 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачає
можливість встановлення певних обмежень тільки у разі: якщо вони не призво
дять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його час
тині, у тому числі монополізації відповідних ринків; обмеження доступу на ри
нок інших суб’єктів господарювання; економічно необгрунтованого підвищення
цін або дефіциту товарів. Стаття 9 зазначеного Закону також допускає введення
обмежень щодо передачі прав інтелектуальної власності або щодо використання
об’єкта права інтелектуальної власності. Зокрема це стосується обсягу прав, які
надаються, строку та території дії дозволу на використання об’єкта права інте
лектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімаль
ного обсягу виробництва [3].
Слід зазначити, що дистриб’юторський договір не може бути укладено на те
риторії держави, де дистриб’ютора зареєстровано як підприємця. На внутрішньо
му ринку країни укладається такий вид договору дистрибуції як договір виключ
ного продажу [7, с. 143].
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Окремої уваги заслуговує питання відповідальності за неналежну якість то
вару. Переважно прийнято вважати, що таку відповідальність несе дистриб’ютор.
Але ч. З ст. 614 ЦК України закріплює, що правочин, яким скасовується чи об
межується відповідальність за умисне порушення зобов’язання, є нікчемним [1].
Пункт 1 ч. 2 ст. 207 Господарського кодексу України вказує, що нікчемними визна
ються угоди, які виключають або обмежують відповідальність виробника продук
ції, а п. З ч. З ст. 216 цього ж Кодексу встановлює, що у господарському договорі
неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження відповідальності
виробника продукції [2].
У юридичній літературі зазначається, що істотними умовами договору дис
трибуції є умови щодо предмету, ціни товару, винагороди дистриб’ютора, тери
торії розповсюдження товару [7, с. 143]. Крім того, дистриб'юторський договір
часто пов'язують із поняттям ексклюзивності. Так, ексклюзивність може проявля
тися у певних обмеженнях прав дистриб’юторів, про які ми вже згадували вище,
наданні дистриб’ютору ексклюзивних прав на продаж лише певної частини асор
тименту товарів, забороні продажу товарів через мережу Інтернет тощо. Але зако
нодавство України не містить визначення змісту даної категорії. Виходячи з цього,
при укладанні договору слід дуже ретельно підходити до поняття ексклюзивності
та детально узгоджувати вплив останньої на права та обов’язки контрагентів [10].
Необхідно зазначити, що в юридичній літературі договір дистрибуції часто
порівнюють з іншими видами договорів.
Так, дистрибуцію іноді порівнюють із договором комерційної концесії. Згідно
зі ст. 1115 ЦК України за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право
користування належними цій стороні правами з метою виготовлення та (або) про
дажу певного виду товару. За ч. 1 ст. 1116 ЦК України предметом договору комер
ційної концесії є конкретні права (право на використання об’єктів інтелектуаль
ної власності, комерційного досвіду та ділової репутації) [1], але при укладанні
дистриб'юторського договору зазвичай права не передають. Тому говорити про
подібність даних договорів, на нашу думку, не є доцільним.
Також в договорі дистрибуції намагаються віднайти ознаки договору постав
ки. У нормі ч. 1 ст. 712 ЦК України зазначено, що за договором поставки про
давець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується
передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для викорис
тання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з осо
бистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець
зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму [1].
Виходячи із вказаного, слід, насамперед, звернути увагу на тривалість обох
договорів. Так, договір дистрибуції передбачає постачання товару дистриб’ютору
на постійній основі, водночас легальне визначення договору поставки ніякої озна
ки тривалості не містить. Також в договорі поставки немає вказівки на терито
ріальний аспект, натомість дистрибуція передбачає дії дистриб’ютора на певній
території, що становить предмет даного договору (як було нами зазначено вище).
Водночас певною мірою можна говорити про деяку подібність обох видів догово
ру у частині цільової ознаки. Адже дистриб’юторський договір укладається для
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купівлі товару дистриб’ютором із метою його подальшого перепродажу, а договір
поставки передбачає використання товарів у підприємницькій діяльності, у розу
міння якої в даному випадку деякі фахівці вкладають і наступний продаж [1; 11].
Існує думка і про схожість дистриб'юторського договору із договором купівлі-продажу. Але, на наш погляд, таке порівняння є недоречним, тому що купівля-продаж має на меті встановлення права власності на певну річ, товар тощо, а
головна ідея дистрибуції полягає у подальшій організації збуту придбаного товару
із метою отримання грошової винагороди.
Договір дистрибуції варто відрізняти і від агентських відносин, врегульованих
главою 31 Господарського кодексу України. Так, дистриб’ютор діє як незалежний
суб’єкт, який купує і перепродає товари від власного імені, у своїх інтересах та
за свій рахунок, натомість комерційний агент, згідно з ч. 1 ст. 295 Господарського
кодексу України, діє шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем
та за рахунок суб’єкта, якого він представляє; дистриб’ютор при розповсюдженні
товару виступає як його фактичний власник, тоді як комерційний агент укладає
договори щодо товару, власником якого залишається суб’єкт, інтереси якого він
представляє; прибутком дистриб’ютора є різниця між ціною закупівлі та ціною
перепродажу товару, а прибутком комерційного агента є винагорода, передбачена
агентськимдоговором [2; 10].
Дистриб’юторський договір важливо відрізняти і від дилерського догово
ру. Різниця полягає вже в самих поняттях. Дистриб'ютором є особа, яка уклала
договір дистрибуції з виробником (постачальником) товару задля його наступ
ного продажу через свою дилерську мережу, а дилер - особа, яка уповноважена
дистриб'ютором на розповсюдження від свого імені товару серед кінцевих спо
живачів, про що свідчить вищезгадана нами Постанова Кабінету Міністрів від 11
листопада 2009 року № 1200 [4].
У юридичній літературі зазначається, що головною відмінністю дилерсько
го та дистриб'юторського договорів є специфіка суб’єктного складу. Суб'єктами
дистриб’юторського договору зазвичай є постачальник-виробник товарів та
професійний дистриб’ютор, який володіє налагодженими зв’язками товаророзподілу, торговельною мережею тощо. Тому договір дистрибуції варто від
різняти від дилерських угод, незважаючи на те, що дилерська діяльність, так
само як і дистриб'юторська, передбачає укладання правочинів посередником
від свого імені та за свій рахунок з метою наступного перепродажу товару. Ве
ликі дистриб’ютори, організовуючи канали збиту, укладають прямі договори з
роздрібними продавцями, оптовими організаціями, а також з дилерами, які так
само, як і роздрібні торговці, є учасниками кінцевої ланки каналу товаророзподілу, а фактично передостанніми торговими власниками товару перед його кін
цевим споживачем. У переважній більшості випадків дилерські угоди уклада
ються між дистриб’юторами та дилерами. У випадку, якщо канал товаророзподілу не містить в своєму складі ланку дистриб’юторів, виробник (постачальник)
може укласти дилерський договір напряму із дилером. Тоді найчастіше уклада
ється такий вид дистриб'юторського договору як договір виключного продажу
[7, с. 143-144].
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Висновки. Враховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що
дистриб’юторський договір має самостійні предмет, умови та мету, що, у підсум
ку, дозволяє виокремити його серед інших цивільно-правових договорів. Отже,
він є самостійним договором цивільного права, який у вітчизняній цивілістиці
відноситься до непоіменованих договорів.
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В статье исследуются понятие и правовая природа дистрибьюторского договора как пра
вовой формы опосредования общественных отношений, возникающих в процессе осуществле
ния дистрибьютором и производителем (импортером) предпринимательской деятельности в
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THE D ISTR IBUTO R AG R EEM EN T AND ITS PLACE IN THE
SYSTEM OF CIVIL A G R EEM EN TS
Summary
In the article the concept and the legal nature of the distributor agreement as legal form of a me
diation of the public relations arising in the course of implementation by the distributor and producer
(importer) of an entrepreneurial activity in the sphere of distribution are investigated. The significant
conditions of the distributor agreement are studied. The place of the distributor contract in the system
of civil agreements is defined.
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