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НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ АВТОРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

Никонанни ~ю6он'и3аню1 \южна Іинначити }ІК :1;(ііkнснни Gорж

НИКО:\f тієї ції, яку :\tає право ВИ:\tагати кре.J:итор на підставі існуючого 

між ними правого зв'язку. r 1, с. 4301 Пі.J: виконанням авторського до
говору :\tас:\ю розуміти nчипеппя сторонами .аій зі здійснення праn та 
nикопаппя обоn'яжіn, обу:\юn.:rІепих зазпачеІІИ:\f .Joroiюpo:\t, С.1ід за

:шачити, шо при характеристиці nикопаппя юбоn'я:шппя у uиnі.:rІіс

тичніі1 ~Іітсратурі ;tужс Ч3<:ТО 3І·а,т(уКПЬ ІІрИНШ111 НаJІСЖНОІ'О НИІ<ОН3НН}І 

:юGон\І3аНН}І, ики ti \іІісппn ри,т( ІШ\іІоІ· ІІ(ОJ(О рсш1і:ш1 (іЇ І Іран та о6он'и:жін 

сторін зобов'язання. r2, с. 651 
Отже, що ж таке <(на..1ежне в:иконання зобов'язання,>, чи <(договірна 

.Jисцип.lіІІа>> згідно із законодаnстnшл України? З:~ліст :ш :ша ченого прин

ципу, разкиnас ст. 526 ЦК України, ni.Jпoni.Jнo .JO якої, зобоn'язаппя :~лас 
nиконуnатися на.lеЖІІИ~f чшю~1 ni.Jпoni.Jпo .JO у~юn догоnору та шнюг 
ІlиніJІnноІ·о К(щск<:у. інІІІИХ актін ІІиніJІnноІ·о 3аконо;шн<:тна. а 3а нііL

<:утноеті таких умон та ни\іІоІ·- ні,т(ІюнііLНО J(O :-~ничаїн ,:tіжнюю о6оро

ту та інптих ви\юr, пто 3Вичайно став.1яться. 'Зага.1ьні умови належного 

m1конанни 3о6он'и3анn rrсрсрахонані у 11Н1 статті, ;(ста;1і:1уютnси у на

стуІІЮ1Х статтих І'.Іани 4Х llK України (ст. 527-545), їх ана.11і3 ;ю3но;1иt-: 
зробити nисноnок, шо зобов'язання пошпші nикопуnатися: на.lеж

пими суб'скта:-vш; nідпосно на.1ежпого пре .. тмету; у па.1ежпий строк; 
у на.тІежноиу иісці; па.1ежни:м способ(_нf; з па.1ежни:м офор~t.1ешш:м 

nиконапого. 

СуG't-:кта\іІи никонанн~І :ю6он'юанн~1 t-: крс;штор і Gоржник. 3І'ііІНО :-~і 

ст. 527 llK України, Gоржник 3оGон\І3аниtі никонати <:ніі1 оGон\1:юк, а 
крс;ннор- ІІриtіюІН1 никонанни о<:оGисто, ~ІКІІІО інІІІС не нстанон.;Існо 

цоговором або законо~t. не вип.1иває із суті зобов'язання чи звичаїв ці

.1ового обороту При цьо~tу, кожна із сторін у зобов'язанні має право ви

магати цоказіn того, шо обов'язок nиконусться па.lеЖІп:І~f борЖІшко:м 

або nикопаппя прий:масться па.1ежпи:м крелпоро:и чи упошюnаженою 

па ue особою. і несе ризик паслі.Jкіn пре.J'яn.1еппя такої шнюги. 
Никонанни :юGон'и:шнни на;Ісжному крс;нпору, \ilat-: о<:оG;н1нс :1на

ЧСНН}І н анторсnко\іІу Ж)І·онорі. Так, наІІрик.;ш)·L, на;1сжю1\1 крс;нпором 

при виконанні договору літературного замов.1ення, :-vюже бути не ви

.Jавниuтво, а літературний агент, який пре.астав.1яє інтереси ви.аавни

uтnа. У якості упошюnажепої особи nи.аашшцтnа, .aoronip також може 
у:к.lа.Jати .аиректор, го.1ошшй ре.аактор, та інші пoca.Joni особи. Отже, 

аnтор при nиконаппі .Joгonopy, поnипен пере.аати тnір, тій особі, яка 
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на;~lJІена ни;~аННИІ~ТНОІ\1 Нl)LІІОНJ,Т~НИМИ ІІОННОНаЖеНН$.ІVІИ, та саме 3 $.!КОЮ 
Gун укJІа;~ениі13юначсни{і ;юІ·онір. 

Никонанни 3оGон\І3анн~І ншІсжниVІ боржником, VІає не VІеНІІІ наж

ливе значення, для договірних відносин у сфері авторського права. Так, 

особистість автора, пр:и виконанні авторського ;:rоговору замов.1ення, 

nідіграс істотну роль. Аnтор пе :-vrac пра nа, беJ ;:rозволу замошшка запро
сити співавтора. або передати сnій обов'язок створити твір іншій особі. 
Oкpi:-vt цього, замошшк мас праnо nід:-vюnитися ві;:r прийняття створе

ноІ·о :ш ло юнором тнору, }ІКІІ~о нін Gун <.:тнорсний не антором особисто. 

ВиконаНН}І 3оGон\І3анни ні;tно<.:но ншІсжноІ'О ІІрСіLVІету о3начає. 1110 
предмет виконання авторського договору повинен відпові;:rат:и вимога:м 

ук..1аденого договору, та не суперечити вимогам закону. 

Порядок щійспеппя боржником дій по nикошшню авторського 

догоnору пазиnасться способшл його nиконаппя. Спосіб nикопання 
Jобоn'язаппя перебуnас у пря:мій залежпості ві;:r пре;:rмета nикопанпя. 

llK України 3акріІІJІює ІІре3уМІІІ~ію, :ш ~Ікою никонаню1 :юGон\1:1анюІ 
частинами ннажаєтhС}І неншІсжни\І. Так, лі}LНО ст. 529 llK крс;rитор \ШЄ 
право не приймати ві;:r боржника виконання його обов'язку частинами, 

якшо інше не встановлено договором, акта:ми циві.1ьного законо;:rав

ства або не виплrває із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту. 

Що стосусться аnторсько-правоnих ві;:rпосип, дуже частими с випадки 

nикопання зобоn'язання саме частипа:ми. Наприк..1ад, Ja авторськи:м 
}[ОПЧЮрОМ :ШМОШІеІІШІ, автор та J3\10ІНІИІ< ІНі ШІі1СІІИЙ fiO:>cy;L МОЖУТІ) 
о()рати CIJOCiG ВИІ<ОІІі1ІІШІ :юGов'И'\аІІІІИ, :ш }ІІ01М автор ІІрС;LСТаВ.,ІИС ТВір 
частинами, ,т~_тrи ~-ior·o схна;rенн~І :1а\Іюнником. 

Пенні осоG;rиності має cJюciG никонанн~І 3устрічних 3оGон'и3аНh, 

1110 рсгулюєтhС}І ст. 53R 1\(( Україн~І. Так 3І'і;~но 3 І[ією статтею, rrrm 3У
стрічно:му виконанні зобов'язання сторони повинні виконувати свої 

обов'язки одночасно, якщо інше не встановлено договоро:м, акта:ми 

циnіТІьпого закопо;:rаnспш, пе nип.1иnас iJ суті зобоn'язанпя або зrшчаїn 
ділоnого обороту. А у разі невиконання одпісю із сторіп у зобоn'язашrі 

свого обоn'язку або за паяnності очеnи;:rних підетаn nnажати. шо nопа 

не ни конає сно1·о оGон\І3КУ у нетанон;Іений строк aGo ни конає йою не 
н rrонному оGси3і, .Щ1Jта сторона має 11рано JУІІинити никонаню1 сно

го обов'язку, ві;:rмовитися ві;:r його виконання частково, або у повному 

обсязі . 
.Зобов'язання за аnторськи:м ..::rогоnором поnишrі викопуватися у на

лежний строк. Належним :можна nизпачити такий строк. який встаrюn
лепий законом, ;:rоговором, або вип.1иnас iJ суті зобоn'язаппя. Строк 
(терУІін) никонанн~І :ю6он'}І3анюІ \юже нrнначатис~І кшІсн;шрною ,ІЩ

тою. 3аКіНЧеНН}І\1 ні;LІІОНі,І[НОІ'О ІІСріОіlУ часу, aGo НКа3іНКОЮ на ІІО,Т[іЮ, 

яка нем:ину<rе має настати. 

3а загальни:м правило:м, згіпно зі ст. 530 ЦК України, вважається що, 
якшо строк (термін) в:иконання боржником обов'язку не встановлений, 
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aGo Н~f3НаЧеНИ~-і МОМеНТОМ ІІре,т(\ІН.-ІеНН$.1 НИМОІ'И, креі[ИТОр має ІІрано 

нима1·ати ЙоІ'О никонанни у Gу,Т(Ь-$.ІКиі1 час, а Gоржник І юнинен никона

І'И ТаКИЙ оGон\І30К у ССМИі[еННІ1і1 СТрОК Ні)( і[Н$.1 ІІрС}l\Ін;ІеНН~І НИМОПf, 

якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів 

цивL1ьного законодавства. 
Закон передбачас також :мож.аивість ,;:rострокового nикоІШІІІІЯ 

зобов'язань. Ст. 531 ЦК України nи:шачас, що боржник мас право вико
пати сnій обов'язок достроково, якшо іпше не встаноn.1епо ,;:rогоnором, 

актаVІи І(ині;ІьноІ·о :шконо;шнстна aGo не ниІІJІинає і3 суті ~юGон\І3аНН$.І 

чи :шичаїн ;rілоноІ·о обороту. О,т(нак. 3а :шІ'ШІьниVІ ІІрани.ІІОVІ, \>южли

вість дострокового в:иконання за.1ежить від того, у інтересах кредитора 

чи боржника був встанов.1ен:ий зазначений строк (термін). Так, якщо 

строк установлений в інтересах креп:итора, то він має право вимагат:и 

дострокового nикопаппя зобоn'язаппя, а борЖІшк проявляти таку іні

ціативу пе мас праnа. Якщо ж строк устапаnлений n інтересах боржни
ка, то нін _\>1ає І І рано никонати сні й оGон\ІJок ;юстроконо, а крсю-1тор не 

\>1аЕ:: І Іра на НИ_\-131-аТИ )L0C'I110KOHOI'O НИКОНаН НИ . 
.Ц.1я того, щоб виконання вважа.1ось на.1ежни:м, необхі,;:rно також, 

щоб воно відбу.1ося у належному місці, яке в:изначається авторським 

договоро:м, акта:ми цивільного законодавства, або випл:иває із суті 

зобоn'язаппя чи зnичаїn ,;:rілоnого оборот): 

Окрім ncьoro nищезазпачепого, у процесі nикопаппя аnторсько
І'О )LОІ'ОІЮру, ВаЖЛИВе JІШЧСІІІІ$.1 _\>1аС 11<-UІСЖІІС офор_\>1JІСІІШІ Ш1КОІІаІІОІ'О, 

І'ОМУ ЩО ІюруІІІСІІІІ$.1 цісЇ ІНН10І'И, ІІС ті;ІІ,КИ СТВОрІОС ІІерСІІІКО}~И у ,І~ОКа

:>уВаІІІІЇ фаКТУ Ш1КОІШJІШІ, а Й МОЖС ІІрИ:ШССТИ }~О JICПtTИBJlИX ltaCJIЇ,i~KiB 
VІайноноІ'О характеру, таких ик: ІІJННУІІиненн~І никонанни :юGон'и3анни, 

стноренн~І ІІрС3УVІІІЦії' 11рострочсннн тоІІ(О. Отже 11ри офорVІ;Іенні на

лежного виконання авторського ,;:rоговору~ слі,;:r звернути увагу на осно

вні вимоги, що визначені у ст. 545 ПК України. 
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