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Опис акта
Метою прийняття рішення є забезпечення належного рівня пасажирських перевезень, з

метою підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезень пасажирів міським
громадським транспортом загального користування виконавчому комітету міської ради.

Проєктом рішення пропонується внести зміни в рішення виконавчого комітету від
21.09.2017 №686 «Про затвердження Правил користування міським пасажирським
транспортом (тролейбусом, автобусом) у місті Тернополі» та викласти додаток до рішення в
новій редакції згідно з додатком (далі за текстом - Правила).

Зауваження

1. Підпунктом 3.12.2 пункту 3.12 Правил пропонується передбачити, що у випадку
неможливості проїзду пасажира до свого кінцевого пункту призначення з форс мажорних
обставин, що не залежать від Перевізника (відсутність електроенергії, обрив контактного
проводу, дорожньо-транспортна пригода, неналежний стан дорожнього покриття,
інженерні ремонти акції громадської непокори, мітинги та інше), надання транспортних
послуг зупиняється без будь-яких зобов’язань перед пасажиром.

З аналізу зазначеної вище норми вбачається, що її зміст містить юридичну
невизначеність щодо наслідків та алгоритму дій учасників правовідносин, які передбачається
врегулювати Правилами.



Так, формулювання про те, що “надання транспортних послуг зупиняється” є
незрозумілим та неконкретизованим, оскільки з норми неможливо встановити, чим має
право в такому випадку пасажир змінити транспортний засіб на інший із збереженням
квитка на проїзд, чи стягується в такому випадку з пасажира плата за проїзд (якщо так, то
який розмір такої плати: пропорційно шляху, який проїхав пасажир, чи у повному обсязі
вартості квитка на проїзд).

Окрім того, в тексті наведеної вище норми запропоновано орієнтовний перелік
обставин, які можуть свідчити про настання форс мажорних обставин. Серед таких, зокрема,
неналежний стан дорожнього покриття.

Проте, в тексті Правил відсутні критерії визначення стану дорожнього покриття
незадовільним, а відтак, це поняття слід віднести до оціночного, що є неприпустимим в
актах нормативного характеру; не визначено суб'єкта, який наділений повноваженням
встановлення факту не задовільності дорожнього покриття: водій, кондуктор, пасажир чи
можливо інша особа Оператора або перевізника.

Така ситуація створює можливості для невиконання уповноваженими особами
Перевізника своїх обов'язків перед пасажиром, користуючись оціночними судженнями.

Окрім того, цим же підпунктом передбачається, що “... надання транспортних послуг
зупиняється без будь-яких зобов’язань перед пасажиром”.

Однак, таке положення явно суперечить основоположним засадам регулювання
договірних правовідносин, які унормовані цивільним законодавством України.

Зокрема, нормою частини 1 статті 617 Цивільного кодексу України передбачено, що
особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення
зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або
непереборної сили.

Відтак, форс мажорні обставини можуть бути лише підставою за звільнення
Перевізника від відповідальності за порушення зобов'язання щодо надання послуг з
перевезення пасажирів, однак не може бути підставою для звільнення від такого
зобов'язання.

Проте, вищезазначене формулювання свідчить про порушення вимог цивільного
законодавства, оскільки Перевізник не зобов'язаний після усунення обставин форс мажору
надати послуги перевезення пасажиру.

Відтак, рекомендується підпункт 3.12.2 пункту 3.12 Правил доопрацювати з
урахуванням наведених вище рекомендацій з метою дотримання принципу юридичної
визначеності та інших вимог цивільного законодавства України.

Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради “Про
внесення змін в рішення виконавчого комітету від 21.09.2017 №686 “Про затвердження
Правил користування міським пасажирським транспортом (тролейбусом, автобусом) у місті
Тернополі” може бути прийнятий у запропонованій редакції з урахуванням зауважень,
оскільки в його змісті не виявлено корупціогенних факторів.


