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ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Найбільш гострим та дискусійним було і залишається питання підстав 
виникнення цивільно-правової відповідальності. З цього приводу слід 
вказати, що у цивілістиці склалися різні наукові погляди щодо їх визначення.

Протягом тривалого часу в юридичній науці радянського періоду 
панувала думка, що необхідною підставою цивільно-правової 
відповідальності є склад цивільного правопорушення. Вчення про склад 
цивільного правопорушення як необхідної та достатньої підстави було 
сформульоване та обґрунтоване Г.К.Матвєєвим у роботі «Вина в 
радянському цивільному праві», що вийшла у 1955 р. [1]. Дослідник 
зазначав, що наявність складу цивільного правопорушення – загальна і, як 
правило, єдина підстава цивільно-правової відповідальності. Інакше кажучи, 
склад правопорушення є тим юридичним фактом, який породжує 
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правовідносини між правопорушником та потерпілим і створює певні 
«претензії» потерпілого й обов’язки порушника з відшкодування збитків,
завданих протиправною дією. За відсутності повноцінного складу 
правопорушення, на думку Г. К. Матвєєва, слід говорити не про 
відповідальність, а про обов’язок відшкодувати шкоду чи сплатити штраф [2, 
с. 5-7]. Цю позицію підтримує і більшість сучасних авторів. Традиційним є 
набір елементів складу цивільного правопорушення, який зазвичай 
компонується з наступних підстав: протиправна дія (бездіяльність); шкода 
(або шкідливі наслідки); причинний зв’язок між протиправними діями 
(бездіяльністю) і шкідливими наслідками; вина правопорушника [3, с. 256 ]. 
Перші три підстави вважаються явищами об’єктивного порядку, вина ж являє 
собою суб’єктивну підставу відповідальності.

Під складом цивільного правопорушення одні автори розуміють 
сукупність певних ознак правопорушення, що характеризують його як 
достатню умову відповідальності, інші – сукупність загальних, типових умов, 
наявність яких необхідна для покладення відповідальності за порушення 
цивільних прав та обов’язків і які в різних поєднаннях зустрічаються при 
будь-якому цивільному правопорушенні.

Однак останнім часом з’явилися й інші позиції щодо підстав 
виникнення цивільно-правової відповідальності.

Так, В. В. Вітрянський зазначає, що підставою цивільно-правової 
відповідальності (єдиною та загальною) є порушення суб’єктивних цивільних 
прав, як майнових, так і особистих немайнових, оскільки цивільно-правова 
відповідальність являє собою відповідальність одного учасника майнового 
обороту перед іншим, відповідальність порушника перед потерпілим, її 
загальною метою є поновлення порушеного права. При застосуванні 
цивільно-правової відповідальності не мають ніякого правового значення 
«шкідливі наслідки» з точки зору негативного впливу допущеного 
порушення цивільних прав на суспільні інтереси, «об’єктивна» та 
«суб’єктивна» сторони цивільного правопорушення [4, с. 125].

Г. В. Хохлова, піддаючи критиці концепцію складу цивільного 
правопорушення, зазначає, що єдиною та обов’язковою умовою цивільно-
правової відповідальності є завдання майнової або немайнової шкоди, тобто 
применшення матеріального чи нематеріального блага. З цього автор робить 
не зовсім зрозумілий висновок про те, що підставою цивільно-правової 
відповідальності (єдиною і загальною) є порушення суб’єктивних цивільних 
прав [5, с. 80-81].

Виходячи з викладеного можна констатувати наявність кількох позицій 
щодо підстав виникнення цивільно-правової відповідальності, що 
протиставляються одна одній, а відтак у науці цивільного права відсутня 
єдність з цього приводу.

Визначаючи підстави виникнення цивільно-правової відповідальності, 
ми погоджуємося із застосуванням конструкції складу правопорушення для 
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характеристики цього правового явища. Відповідальність боржника настає не 
за будь-якого порушення суб’єктивного цивільного права, на чому 
наголошують окремі вчені, а лише за наявності обставин, які законом 
визнаються необхідними для притягнення до такої відповідальності. 
Зазначені обставини і є підставами виникнення цивільно-правової 
відповідальності. До них, зокрема, належать: 1) протиправні дії боржника; 2) 
наявність наслідків у вигляді шкоди у кредитора; 3) наявність причинного 
зв’язку між діями боржника і наслідками у вигляді шкоди, що виникла у 
кредитора; 4) вина боржника [6, с. 227].

Викладене вище дозволяє дійти висновку, що цивільно-правова 
відповідальність виникає внаслідок наступних підстав: 1) протиправні дії 
боржника; 2) наявність наслідків у вигляді шкоди у кредитора; 3) наявність 
причинного зв’язку між діями боржника і наслідками у вигляді шкоди, що 
виникли у кредитора; 4) вина боржника. А відтак можна констатувати 
правильність та обґрунтованість концепції складу цивільного 
правопорушення як загальної і єдиної підстави цивільно-правової 
відповідальності.
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