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Відшкодування шкоди, завданої
малолітньою особою

Малолітні особи, тобто особи, що не досягли чотирнадцяти
років, визнаються неделіктоздатними і, відповідно, не можуть
бути суб´єктами цивільної відповідальності. 

Шкода, завдана малолітньою особою, відшкодовується її батьками
(усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на
правових підставах  здійснює виховання  малолітньої  особи,  -  якщо
вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення
або  ухилення  ними  від  здійснення  виховання  та  нагляду  за
малолітньою особою.

Особливість  відповідальності  за  шкоду,  завдану  малолітніми,
полягає в тому, що відповідальність за них покладається повністю на
батьків або осіб, які їх заміняють у встановленому законом порядку. 

При відшкодуванні шкоди, завданої малолітнім, не виключається
можливість  укладення  письмового  договору  між  особою,  зобов
´язаною  відшкодувати  завдану  шкоду,  і  потерпілим,  чи  проста



домовленість між ними, що звільняє від необхідності звернення до
суду.

Якщо  малолітня  особа  завдала  шкоди  під  час  перебування  під
наглядом навчального закладу, закладу охорони здоров'я чи іншого
закладу, що зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, а також під
наглядом  особи,  яка  здійснює  нагляд  за  малолітньою  особою  на
підставі  договору,  ці  заклади  та  особа  зобов'язані  відшкодувати
шкоду,  якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої
вини.

Установа,  яка  відшкодувала  шкоду,  має  право  пред´явити
зворотну вимогу до особи, винної у її завданні, яка порушила вимоги
педагогічного  характеру,  наслідком  чого  стала  неправомірна
поведінка дитини.

Якщо  малолітня  особа  перебувала  в  закладі,  який  за  законом
здійснює  щодо  неї  функції  опікуна,  цей  заклад  зобов'язаний
відшкодувати шкоду, завдану нею, якщо не доведе, що шкоди було
завдано не з його вини.

Якщо  малолітня  особа  завдала  шкоди  як  з  вини  батьків
(усиновлювачів)  або  опікуна,  так  і  з  вини  закладів  або  особи,  що
зобов'язані  здійснювати  нагляд  за  нею,  батьки  (усиновлювачі),
опікун,  такі  заклади  та  особа  зобов'язані  відшкодувати  шкоду  у
частці,  яка визначена за домовленістю між ними або за рішенням
суду.

Особливість  відповідальності  за  шкоду,  завдану  малолітніми,
полягає в тому, що відповідальність за них покладається повністю на
батьків або осіб, які їх заміняють у встановленому законом порядку. 

При відшкодуванні шкоди, завданої малолітнім, не виключається
можливість  укладення  письмового  договору  між  особою,  зобов
´язаною  відшкодувати  завдану  шкоду,  і  потерпілим,  чи  проста
домовленість між ними, що звільняє від необхідності звернення до
суду.

Обов'язок  осіб,  визначених вище,  відшкодувати шкоду,  завдану
малолітньою  особою,  не  припиняється  у  разі  досягнення  нею
повноліття.  Після  досягнення  повноліття  особа  може  бути
зобов'язана  судом  частково  або  в  повному  обсязі  відшкодувати
шкоду,  завдану  нею  у  віці  до  чотирнадцяти  років  життю  або



здоров'ю потерпілого, якщо вона має достатні для цього кошти, а
особи,  які  визначені  частиною  першою  цієї  статті,  є
неплатоспроможними або померли.

Відповідно  передбачено,  як  виняток,  з  метою  захисту  інтересів
потерпілого,  можливість  перенесення  обов´язку  відшкодувати
шкоду  на  безпосереднього  її  заподіювача  за  наявності  наступних
обставин: 

шкода завдана життю або здоров´ю потерпілого; 

відповідальними  за  завдану  шкоду  є  не  юридичні  особи,  а
батьки (усиновлювачі), опікуни та ін. громадяни; 

останні є неплатоспроможними або померли;

особа, що завдала шкоди, має достатні для цього кошти.

З позовом про покладення такої відповідальності може звернутися
як потерпілий, так і громадянин, відповідальний за дії малолітнього.

Принцип  часткової  відповідальності,  також,  повинен
застосуватися у разі завдання шкоди декількома малолітніми,
які походять від різних батьків і (або) знаходяться під опікою
різних осіб.


