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АНОТАЦІЯ 

Перестюк Н.М. Правова кваліфікація у міжнародному приватному 

праві на прикладі англосаксонського трасту. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2019. 

У роботі розглядається трастова концепція як, насамперед, природна та 

невід'ємна для країн загального права. Правове регулювання трастової концепції 

розглядається на світовому рівні (в рамках Гаазької конференції з міжнародного 

приватного права) та на загальноєвропейському рівні (в рамках регулювання 

Спільного Ринку через Acquis Communautaire). Основна мета цієї роботи в частині 

трасту - дослідити проблематику правової кваліфікації як досить глибокого і 

неоднозначного питання, що постає в різних доктринах міжнародного приватного 

права. 

Посилаючись на різних науковців, автор констатує актуальність 

проблематики правової кваліфікації у міжнародному приватному праві для 

контролю за вирішенням колізійних питань. Аналізуючи цю сферу, автор робить 

висновок про суперечливість питання правової кваліфікації, а також про 

альтернативні погляди на предмет кваліфікації (або сукупність фактів, або 

правове питання, або правовідносини, або сама норма права). Поряд із цим, про 

суперечливий характер зазначається в контексті підходів до процесу правової 

кваліфікації, до яких вдається суддя суддя. В роботі досліджуються та 

аналізуються різні вчення про правову кваліфікацію, включаючи три класичні 

(lege fori, lege causae та автономну), та еволюція їх з представленням в 

історичному та географічному контекстах. Особлива увага приділяється, зокрема,  

інтерпретації паралельних висновків в частині правової кваліфікації, 

висловлюваних науковцями-прибічниками "двофазної концепції адаптації" 
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(Батіфоль у Франції), "серединного підходу" (Фальконбридж в Канаді), 

"автономної" (Рабель в Німеччині), "за функціональним призначенням" (вон 

Овербек у Швейцарії) та узагальненій як "піднесення на щабель довершеності lege 

fori" останнім (із посиланням на Феррера-Кореа). Поряд із цим, в роботі згадано 

доктрини "первинної та вторинної" правової кваліфікації (Робертсон у США), "за 

інтересами" (Кегель у Німеччині), "реального проти особистого" (Франкенштейн, 

Греція). 

Грунтовний аналіз положень про кваліфікацію Закону України про 

міжнародне приватне право 2005 року (стаття 7) призвів до висновків про досить 

сильну кореляцію з класичною доктриною “адаптації”, що була започаткована у 

Франції з “двофазної теорії” та отримала подальший розвиток у "піднесенні на 

щабель довершеності lege fori". Підкреслюючи паралельність процесів 

"кваліфікації" та "тлумачення", основну роль у розвитку регулювання кваліфікації 

(характеристики) у міжнародному приватному праві, автор бачить у судовій 

практиці. Приділяючи особливу увагу доктрині “піднесення на щабель 

довершеності” lege fori, автор розглядає її, як втілену в Законі України про 

міжнародне приватне право. Ключова ідея, яку автор висловлює у цій проблемі, 

була досліджена у функціональному підході вон Овербека ("par la fonction") і її 

суть полягає в тому, що функція певного іноземного правового інституту, 

розглядається як точка синхронізації з відповідною колізійною нормою країни 

суду (що підлягає вибру і застосуванню, відповідно, в рамках вирішення справи з 

іноземним елементом). 

Досліджуючи проблематику трасту, автор не має наміру шукати відповіді 

на питання "чи може траст існувати поза системою загального права?". Не 

ставиться за ціль також дослідження норм матеріального права, якими 

регулюються аналогічні трасту концепції у тих чи інших континентальних 

країнах. Однак, саме контекст правової системи континентальних країн було 

обрано в якості ілюстративного середовища, здатного підняти цікаві питання там, 

де питання трасту досліджуються в рамках міжнародного приватного права. 

Поряд із колізійним регулюванням, в роботі роботі розглядається регулювання 
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юрисдикцій (прямої та опосередкованої), з представленням як частини 

міжнародного приватного права в сучасних тенденціях розвитку правової науки. 

Таким чином, виділяються три аспекти регулювання трасту на рівні національних 

та міжнародних джерел міжнародного приватного права. 

Колізійне регулювання в рамках трастового виміру аналізується насамперед 

у детальному контексті Гаазької конвенції 1985 року про право, що 

застосовується до трастів, та про їх визнання (Гаазька конвенція про визнання 

трастів). Поряд із цим, в роботі розглядаються відповідні положення законів про 

міжнародне приватне право країн континентального права (таких як Швейцарія, 

Люксембург, а також відповідні книги Цивільних кодексів Нідерландів та 

положення законодавства ряду інших країн-учасниць Гаазької конвенції, як-от: 

Франція, Мальта, Ліхтенштейн, Панама, Сан-Марино). 

Регулювання прямої юрисдикції (як правил, спрямованих на визначення, чи 

може національний суд вважатись компетентним розглядати трастову справу) 

досліджується переважно у загальноєвропейському контексті паралельно з 

регулюванням опосередкованої юрисдикції. Поряд із цим, регулювання 

опосередкованої юрисдикції (спрямованих на визначення, чи можуть рішення, 

винесене іноземними судами у трастовій справі, вважатись таким, що підлягає 

визнанню та приведенню до виконання національними судами), досліджується як 

у світовому, так і в загальноєвропейському контексті. Серед ключових актів 

Acquis Communautaire про юрисдикції та приведення до виконання судових 

рішень у цивільних і комерційних справах називаються так звані "паралельні" 

Брюссельська конвенція 1968 року та Луганська конвенція 1988 року (разом із 

результатами їх подальшої еволюції в рамках Acquis Communautaire, як-от: 

Регламент “Брюссель I” (ЕС) 2001 року (з його оновленою версією 2012 року) і 

Луганська конвенція 2007 року відповідно), а також Люксембурзька конвенція 

1978 року, підписанням якої супроводжувався вступ Великобританії, Ірландії та 

Данії до Спільного Ринку та приєднання до Брюссельської конвенції. 

Як показано в роботі, перед судами континентальних країн поставав виклик 

досліджувати питання правового регулювання у трастових справах в контексті 
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міжнародного приватного права. З огляду на два класичні судові рішення 1970 

року (винесені у справі "Courtois v. Ganay" у Франції та у справі "Harrison v. Credit 

Swiss" у Швейцарії), в роботі показано, як правове середовище було вдосконалено 

Люксембурзьким Договором 1978 року. А Гаазька конвенція про визнання трастів 

у 1985 році послужила відповіддю на такі виклики, будучи прийнятою в рамках 

Гаазької Конференції. 

Аналізуючи Гаазьку конвенцію про визнання трастів, автор виділяє два 

питання, відповідь на які має знайти для себе кожна держава. Перше - чи 

ратифікувати Гаазьку конвенцію про про визнанн ятрастів, а друге - чи 

впроваджувати трастову концепцію у відповідну внутрішню правову систему. 

Відповідь на друге питання залежить від того, наскільки існуючі фідуційні 

практики у цій країні відповідають потребам її сучасних та майбутніх 

економічних і соціальних відносин, і, навпаки, ступеня, в якому може бути 

завдано впливу на функціонування таких відносин із впровадженням трастової 

концепції. Відповідь же на перше питання стосується переважно безперебійності 

функціонування транснаціональних економічних та соціальних відносин, а також 

оцінки ступеню вдосконалення такого функціонування, що завдяки дотриманню 

правил та принципів Гаазької конвенції про визнання трастів може виправдати 

можливі незручності у порівнянні з регулюванням відносин національним 

правом, внаслідок застосування Гаазької конвенції про визнання трастів. 

Потенціал Гаазької конвенції про визнання трастів, на предмет отримання 

можливих вигод для України, було проаналізовано в контексті приєднання до цієї 

конвенції. Особливу увагу в цьому питанні було приділено досвіду 2005 року 

Швейцарії, що вбачається особливо релевантним ще й через неоднозначне 

ставлення цієї країни до конвенції в минулому. 

Ключові слова: правова кваліфікація, траст (фідуція), доміциль траста, 

трасті, бенефіціар, іноземне судове рішення у трастовій справі, попереднє 

(побічне) питання, "ракета і пускова установка", імперативні норми, 

надімперативні норми, Гаазька конвенція про визнання трастів, Брюссельська 

конвенція, Луганська конвенція, Люксембурзька конвенція 
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RÉSUMÉ 

Perestyuk N. M. La qualification en droit international privé illustrée par le 

trust anglo-saxon. - Manuscrit. 

Cette thèse est complétée pour postuler au diplôme de candidat en sciences de la 

catégorie 12.00.03 - Droit civil et procédure civile; droit de la famille; droit 

internationale privée. - Université nationale Taras Shevchenko de Kiev, Ministère de 

l'éducation et des sciences de l'Ukraine. - Université nationale Taras Shevchenko de 

Kiev, Ministère de l'éducation et des sciences de l'Ukraine. - Kiev, 2019 

Cette thèse traite en premier lieu du concept du “trust” comme étant naturel aussi 

bien que intrinsèque aux pays de “common law”. Le concept du trust est considéré au 

niveau mondial (dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé) 

et au niveau européen (régissant le Marché Intérieur dans le cadre d'Acquis 

Communautaire). L'objectif principal de cet article dans le contexte du “trust” est 

d'explorer le domaine de la qualification (caractérisation) en tant que question assez 

profonde et controversée soulevée dans diverses doctrines de droit international privé. 

Les doctrines de qualification (caractérisation) différentes sont explorées et 

analysées dans cet article, parmi lesquels trois classiques (lege fori, lege causae et 

autonome) et leur évolutions sont présentées dans le contexte de l’histoire et de la 

géographie. En particulier, une attention particulière a été accordée à l'interprétation des 

résultats parallèles sur la qualification (caractérisation) parmi les chercheurs 

représentant une “théorie à deux phases” (Batiffol en France), “la via media” 

(Falconbridge au Canada), “autonome” (Rabel en Allemagne), “Par la fonction” (von 

Overbeck en Suisse) et a résumée par “lege fori éclairé” par le récent (en référence à 

Ferrer-Correia). En outre, le document inclut les remarques sur ces qualifications 

(caractérisations), en tant que doctrines comme ci-dessous: “primaires et secondaires” 

(Robertson aux États-Unis), “par l’intérêt” (Kegel en Allemagne), “réelles vs 

personnelles” (Frankenstein en Grèce).Une analyse approfondie de la clause de 

qualification (caractérisation) du droit international privé ukrainien de 2005 (article 7) a 

permis de dégager une forte corrélation avec la doctrine classique de l'adaptation 
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(adaptation) tirant son origine de la “théorie à deux phases ” en France et allant au-delà 

développements contemporains en tant que “lege fori éclairé”. 

En recherchant sur les  “trusts”, l’auteur n’a pas d’intention de trouver à répondre 

à la question «le trust peut-il survivre en dehors du “common law” ?». Il n'est pas non 

plus destiné à enquêter sur les lois de fond qui régissent des concepts analogues à ceux 

de “trust” dans certains pays de droit civil. Cependant, on a choisi de tirer parti d’un 

contexte illustratif capable de produire des questions intéressantes dans les domaines où 

le “trust” semble être examinée dans le cadre du droit international privé. Outre le droit 

de conflit de lois), cet article traite le droit de conflit des juridictions (directes et 

indirectes) considérées comme relevant du droit international privé selon diverses 

tendances contemporaines. On distingue ainsi trois dimensions de le “trust” à explorer 

dans le cadre d’instruments nationaux et internationaux relevant du droit international 

privé. La question des conflits de lois au sein de le “trust” est analysée dans le contexte 

profond de la Convention de La Haye de 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa 

reconnaissance (Trust Convention de La Haye). En outre, les actes de droit international 

privé de certains pays du droit civil sont examinés dans le présent document 

(notamment ceux de la Suisse et du Luxembourg, ainsi que les recueils respectifs des 

codes civils des Pays-Bas et de certaines autres lois comme celles de la France, de la 

Malte, du Liechtenstein et du Panama et du Saint-Marin en tant que des pays parties à 

Trust Convention de La Haye). 

Le domaine des juridictions directes (en tant que la lois déterminant si les 

juridictions nationales peuvent être considérées comme compétentes pour connaître de 

l'affaire en matière du “trust”) est principalement exploré dans un contexte européen, 

parallèlement au domaine de la juridiction indirecte. En outre, la zone de compétence 

indirecte (en tant que la lois déterminant si les décisions rendues par des tribunaux 

étrangers en matière de confiance peut être considérée comme pouvant prétendre à être 

reconnues et exécutées par les tribunaux nationaux) est explorée à la fois dans le 

contexte global et européen. Les actes clés d'Acquis Communautaire sur les juridictions 

et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale sont dénommés 

“parallèles”. Les conventions de Bruxelles de 1968 et de Lugano de 1988 (ainsi que 
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leurs développements ultérieurs, tels que les actes d'Acquis Communautaire notamment 

le règlement Bruxelles I (CE) de 2001 (avec sa version refonte de 2012) et la 

convention de Lugano de 2007 correspondante) ainsi que la convention de Luxembourg 

de 1978 accompagnant l'entrée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark dans 

le Marché Intérieur et leur accès à la convention de Bruxelles. 

Comme l'explique le document, les tribunaux de droit civil ont eu du mal à traiter 

les matières du “trust” dans le contexte du droit international privé. Considérant deux 

affaires classiques de 1970 (comme “Courtois v. Ganay” en France et “Harrison v. 

Crédit Suisse” en Suisse), le cadre juridique était renforcé avec la Convention de 

Luxembourg de 1978. Et Trust Convention de La Haye  était adoptée en réponse sous la 

Conférence de La Haye en 1985. 

Le potentiel de Trust Convention de La Haye de 1985 et les avantages qui en 

découle était analysé dans le contexte de l'accès de l'Ukraine à cette convention. Dans 

cette affaire, une attention particulière a été accordée à l’expérience de la Suisse en 

2005, jugée plutôt pertinente en raison de la passée controversable de ce pays. 

Mots-clés: qualification (caractérisation), trust (fiducie), domicile du trust, settlor 

(constituant), trustee (fiduciaire), bénéficiaire, jugement étrangère en matière de trust, 

question initiale (incidente), «lanceur et roquette», règles impératives, lois de police, 

Convention de La Haye sur les trusts, Convention de Bruxelles, Convention de Lugano, 

Convention de Luxembourg 
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SUMMARY 

Perestyuk N. M. Characterization in Private International Law as illustrated 

with Anglo-Saxon Trust. – Manuscript. 

This research is completed to apply for the degree of Candidate of Sciences in the 

category 12.00.03 – Civil Law and Civil Process; Family Law; Private International 

Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019 

This paper deals with trust concept as natural and intrinsic one for the common 

law countries first of all. Trust concept is considered on global level (within the 

framework of the Hague Conference on Private International Law) and on 

Europeanwide level (governing Single Market within the framework of Acquis 

Communautaire). Key purpose of this paper in the trust context is to explore the area of 

qualification (characterization) as rather deep and controversial question arisen within 

varied doctrines of private international law. 

Referencing varied scholars the author states the fundamental importance of 

qualification in private international law so as it controls the solution of the conflict of 

laws. Analysing this area the author concludes on the controversial nature of this issue, 

as well as of the alternative views on the qualification subject (either set of facts, or 

legal question, or legal relationships, or the rule itself). Besides, controversial character 

is mentioned as to the best practices in qualification processes to be followed by a 

judge. Varied doctrines of qualification (characterization) are explored and analysed in 

this paper, including three classic ones (lege fori, lege causae and autonomous) and their 

evolution presented in the history and geography context. In particular, especial 

attention was paid to interpret parallel findings on qualification (characterization) 

among the scholars representing “adjustment” (“adaptation”) “two-fold theory” 

(Batiffol in France), “la via media” (Falconbridge in Canada), “autonomous” approach 

(Rabel in Germany), “par la fonction” (von Overbeck in Switzerland) and summarised 

as “enlightened lege fori” by the recent one (with reference to Ferrer-Correia). 
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Moreover, the paper includes information on such qualifications (characterizations), as 

“primary and secondary” (Robertson in USA), “by interest” (Kegel in Germany), “real 

vs. personal” (Frankenstein in Greece) doctrines. 

Deep analysis of Ukrainian private international law of 2005 clause (Article 7) on 

qualification (characterization) resulted into statement on its strong correlation with 

classic “adjustment” (“adaptation”) doctrine originated with “two-fold theory” in France 

and getting further developments as contemporary “enlightened” lege fori.  Having 

emphasised the parallel processes of “qualification” and “interpretation” the general 

approach to develop qualification (characterization) in private international law the 

author sees within the area Ukrainian case law and. Paying especial attention to 

“enlightened” lege fori doctrine the author sees it as implemented into Ukraininan 

private inernational law act. The key idea the author presents in this concern is one 

explored in von Overbeck’s functional approach (“par la fonction”) that a function of a 

certain foreing institute to be considered as a synchronising point with respective 

conflict of law rule of the court’s legal system (to be chosen and applied afterwards 

while delivering judgement in the case with foreign element). 

Researching in trust concern the author has neither intention to look for 

answering the question “whether trust can survive out of common law?”. Nor is it 

intended to investigate substantive laws which govern analogous to trust concepts in 

certain civil-law countries. However exactly non common law context was chosen to 

benefit from as illustrative environment capable to produce interesting questions where 

trust matters appear to be explored within private international law. Next to the conflict 

of laws this paper deals with the laws on jurisdictions (direct and indirect) considered as 

covered by private international law according to varied contemporary trends. Thus 

three trust dimensions are distinguished to explore under national and international 

instruments within the area of private international law.  

Conflict of law area within trust dimension is analysed in the deep context of the 

Hague Convention of 1985 on the law applicable to trusts and on their recognition 

(Hague Trust Convention) first of all. Besides, private international laws acts of certain 

civil-law countries are considered in this paper (such ones as of Switzerland, 
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Luxembourg as well as respective Books of the Civil Codes of the Netherlands and 

some other laws like of France, Malta, Liechtenstein, Panama, Saint-Marino as Hague 

Trust Convention’s countries-parties).  

Direct jurisdictions area (as laws governing whether national court may be 

considered as competent to hear the case in the trust matter) is explored most of all in 

European-wide contexts in parallel with indirect jurisdiction area. Besides, indirect 

jurisdiction area (as laws governing whether judgements delivered by the foreign courts 

in the trust matter may be considered as eligible to be recognised and enforced by 

national courts) is explored in both the global and the European-wide contexts. Key acts 

of Acquis Communautaire on jurisdictions and the enforcement of judgements in civil 

and commercial matters are so called “parallel” Brussels Convention of 1968 and 

Lugano Convention of 1988 (as well as their further developments as Acquis 

Communautaire acts such as Brussels I Regulation (EC) of 2001 (with its recast version 

of 2012) and Lugano Convention of 2007 corresponding thereto) together with 

Luxembourg Convention of 1978 accompanying Great Britain, Ireland and Denmark 

entrance to Single Market and their accessing Brussels Convention. 

As explored in the paper there was a challenge for civil-law courts to deal with 

trust matters in the context of private international law. Considering two classic cases of 

1970 (like “Courtois v. Ganay” in France and “Harrison v. Credit Swiss” in 

Switzerland) legal environment was strengthened with Luxembourg Convention of 

1978. And Hague Trust Convention has been adopted as response thereto within the 

Hague Conference in 1985. 

Analising Hague Trust Convention the author distinguishes on two questions to 

be explored separately by each state. The first one is whether to ratify Hague Trust 

Convention and the second one is whether to implement trust concept into respective 

domestic legal system. The answer to the second question depends on assessments of 

the degree to which existing fiduciary practices in that country fulfill the needs of its 

current-day and future economic and social systems and, conversely, the extent to 

which introduction of a trust-like device might disrupt the functioning of that system. 

The answer to the first question relates mainly to the smooth functioning of 
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transnational economic and social activity, and an assessment of the extent to which 

improvements brought to such functioning by adherence to the Hague Trust 

Convention's rules and principles might outweigh any inconveniences to the application 

of domestic law that might result from Hague Trust Convention's application.   

The potential of Hague Trust Convention to get benefits therefrom was analysed 

within the context of Ukraine’s accessing thereto. Special attention in this concern was 

devoted to Swiss experience of 2005 being considered as rather relevant due to this 

country’s past controversial attitude in particular. Such experience is analysed within 

purpose to avoid extra risks of implementing trust essential features properly (not to 

result into injustice arising inadvertently due to too wide application scope of Hague 

Trust Convention). In particular, the author’s attention was paid not to let domestic 

relationships be goverened by foreighn law as a result of lex voluntatis principle 

implementation within the scope of Hague Trust Conevntion. The author references in 

this concern to Swiss experience as rather a useful one to remain within the frames of 

Ukrainian private international law act (enabling choice of applicable law be subject to 

the presense of foreign element). Thus such rathe a complicated way of implementation 

of Hague Trust Convention in Switzerland resulted into valuable enrichment of Swiss 

conflict of law rules to deal effectively with trust cases.  

Key words: qualification (characterization), trust (fiducie), trust domicile, settlor, 

trustee, beneficiary, foreign judgement in trust matter, initial (incidental) question, 

“rocket and launcher”, mandatory rules, “lois de police”, Hague Trust Convention, 

Brussels Convention, Lugano Convention, Luxembourg Convention 
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ВСТУП 

З розвитком світової економіки людство все частіше постає перед 

необхідністю міжнародного спілкування. Особливо відчутною подібна зміна 

оточуючого середовища спостерігається у житті ділових кіл суспільства. 

Функціонування суб’єктів бізнесу вже не обмежується кордонами рідної країни. З 

розвитком світової економіки діяльність підприємств починає 

розповсюджуватись на інші території, як тих країн, що знаходяться поруч, так і 

тих, що лежать на протилежному боці земної кулі. Так впродовж останніх 

десятиліть людство спостерігає величезну кількість зовнішньо-економічних 

зв’язків, що немов павутиння обплітають поверхню планети. А з кожним днем це 

павутиння стає все більш розгалуженим і міцним.  

Сьогодні доволі складно уявити природній шлях розвитку сучасної країни зі 

споживанням продукції виключно власного виробництва, або пропозицією 

товарів, орієнтованих лише на внутрішнього споживача. Науково-технічний 

прогрес зумовив необхідність міжнародного обміну інформацією, в результаті 

якого виграють всі учасники економічного життя. Адже, відмежувавшись від 

інших країн, сучасна держава неодмінно відчує в певній мірі гальмування у 

розвитку економічних сил. 

Повністю відокремлене функціонування було можливе лише в часи 

первісно-общинного ладу, коли натуральне господарство переживало період 

свого розквіту. За тогочасними мірками такий стан речей був цілком нормальним 

і влаштовував усіх членів общини. І до певного часу не виникало потреби у 

спілкуванні з іншими общинами. Але суспільний розвиток диктував свої умови, 

прийняття яких ставало запорукою вибору на користь подальшого прогресу 

економічних сил суспільства. Так, поступово одна економічна формація 

змінювалась іншою, більш довершеною. І не прагнуло суспільство спуститись до 

попереднього щабля рівня життя. 
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Аналогічно, і сьогодні не постає питання про доцільність розширення 

міжнародного спілкування між суб’єктами бізнесу різних країн. Це сприймається, 

як необхідний елемент глобального економічного розвитку, як частинка, без якої 

немає майбутнього для науково-технічного прогресу в жодній із країн.  

У свою чергу, зовнішньо-економічна діяльність завжди пов’язана із 

впливом різних правових систем, і виникає необхідність у знанні іноземного 

права. Адже правильне юридичне оформлення відносин між суб’єктами різних 

країн сьогодні є необхідною передумовою скорочення непередбачених, зокрема 

судових, витрат завтра. А аналізуючи феномен інтелектуального розвитку в 

міжнародному масштабі (через призму понять базис-надбудова), бачимо 

економічно зумовлену необхідність розвитку країнами правових норм, що 

регулюють зовнішньо-економічні відносини.  

При цьому підвищується роль, власне, і галузі міжнародного приватного 

права, покликаної гармонізувати та узгодити застосування таких норм, із 

властивими їй методами матеріально- та колізійно-правового регулювання. А 

постійний зв’язок з правовими системами різних країн природньо спричиняє 

зіткнення з “чужими” правовими конструкціями, необізнаність з якими може 

обернутись неочікуваними сюрпризами при впровадженні в життя досягнутих 

домовленостей у бізнесі. У той же час, завдяки вдалому застосуванню тих чи 

інших правових конструкцій (зокрема, “чужих”) можна досягнути результату, при 

якому більш вдало враховуються інтереси усіх залучених учасників. 

Отже, необхідність вдаватись до застосування на практиці конструкцій 

інших правових систем може виникати, як стихійно (коли зіткнення з ними 

виникає поза волею суб’єкта), так і свідомо (коли саме таке оформлення певних 

фактичних відносин зумовлює найкращий результат його діяльності при одних і 

тих самих вихідних даних фактичного складу). 

Однією з таких “чужих” конструкцій для країн континентального права 

історично є англосаксонський траст. Саме йому і буде приділено увагу в рамках 

дослідження проблематики правової кваліфікації у міжнародному приватному 

праві. При цьому, в роботі не досліджуватиметься питання можливості рецепції 
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інституту англосаксонського трасту в українську правову систему. А 

розглядаються лише шляхи вирішення проблеми правової кваліфікації, що постає 

при свого роду “вторгненні” трасту до українського правового простору. Як 

наприклад, внаслідок вступу українських суб’єктів бізнесу до певних відносин, 

які одночасно тяжіють до систем континентального та загального (чи 

англосаксонського) права. 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження  

Дослідження має безпосередній зв’язок і рядом робіт загально-теоретичного 

значення щодо проблематики правової кваліфікації у міжнародному приватному 

праві. Поряд із цим не менш тісно робота пов’язана з дослідженнямиі 

прикладного характеру. Серед таких основна увага приділялась питанням 

вирішення трастових справ в країнах континентального права. Особливий вплив 

на актуальність тематики справляє той факт, щокількість і складність таких справ 

в країнах ЄС збільшується. Зокрема, це пов’язано із чинниками, породженими 

економічними процесами, що супроводжують розширення Спільного Ринку. 

Окрему увагу в роботі приділено багатогранності наукової проблеми – конфлікту 

кваліфікацій у міжнародному приватному праві. І самей цей аспект зумовлює  її 

комплексний характер. Основне завдання  цього дослідження автор бачить у 

пошуку можливих шляхів недопущення виникнення конфлікту кваліфікацій у 

випадках вирішення трастової справи з іноземним елементом. Адже в цій 

категорії справ перед суддеюособливо актуальною постає потреба вдаватись до 

правової кваліфікації понять (категорій, конструкцій), відсутніх в праві його 

рідної країни. З огляду на те, що для права України, як країни континентального 

права, вже сам траст не є чимось природнім (на відміну від країн 

англосаксонського права, з їх притаманним ставленням до трасту, як до 

органічної складової  системи права справедливості в принципі). Усе наведене 

зумовлює особливу актуальність та значимість обраної теми. 

Серед видатних дослідників проблематики правової кваліфікації в 

міжнародному приватному праві слід назвати таких іноземних класиків як Франц 
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Кан (Frantz Kahn), Етьєн Бартен (E.Bartin), Франтц Деспанє (Frantz Despagnet), 

Мартин Вольф (Martin Wolff), Ернст Рабель (Ernest Rabel), Арменжон (P. 

Arminjon), В.Бекет (W.B.Beckett), Дж. Фальконбридж (J.D. Falconbridge), Анрі 

Батіфоль (Henri Batiffol), А.Шніцер (A.F. Schnitzer), Мейєргоф (H. Meierhof), Поль 

Лагард (Paul Lagarde), Леволд (H. Lewald), Дж. Мельхіора (G. Melchior), Винні 

(H.Wigny), Е. Вітта (E. Vitta), Л. Меріджі (L. Merigi), Палієрі (B. Pallieri), П. 

Федоззі (P. Fedozzi), Ф. Францескакіс (Ph. Francescakis), А. Дісі (A.V. Dicey), Е. 

Кланет (E. Clunet), Райнштайна (Rheinstein), А.Робертсон (A.H. Robertson), 

Франсуа Ріго (F.Rigaux), Дж. Чешир (G. C. Cheshire), Ернст Дж. Лорензен (Ernst 

G. Lorenzen), А. Ейрензвейг (F. Ehrenzweig), Л. Раапе (L.Raape), Ф.Стурма 

(F.Sturm), Р. Аро (R. Aro), Д. Анзілотті (D. Anzilotti), О. Кан-Фронд (O. Kahn-

Freund), А. Феррер-Коррейя (A. Ferrer-Correia), Р.А. Паскаль (R.A. Pascal), Дж. 

Морс (J. Morse), Р.Бистріцький та Л.А. Лунц. Серед числа тематики останніх 

десятиліть особливий внесок до цієї роботи в аспекті правової кваліфікації у 

міжнародному приватному праві належить А.Е. вон Овербеку (A. Е. von 

Overbeck), Веронік Алярус (Veronique Allarousse) та Рідха Букхарі (Ridha 

Boukhari). 

Серед видатних дослідників загальних питань міжнародного приватного 

права, що так чи інакше торкались питання правової кваліфікації слід зазначити, 

Ф.К.Савіньї (F.K.Savigny), Нібуайє (I. Niboyet), П. Нейхауза (P.H. Neuhaus), М. 

Яссена (M.K. Yassen), Паччіоні (G. Pacchioni), Дж. Кегель (G. Kegel), Ф. Терре (F. 

Terré), Р.Граверсон (R.H. Graverson), Дж. Моріс (J. H. C. Morris), П. Норт 

(P.North), Рене Давида (Rene David), М.М. Богуславского , а також сучасних 

вітчизняних дослідників А.С. Довгерта, В.І. Кисіля, В.Я. Калакуру, О.О. Мережка, 

а також В.В.Трутеня, В.В. Балдинюка, Д.В. Пшеничнюка, А.О. Філіп’єва та 

сучасних іноземних Д.В. Дождєва, В.П. Звєкова, М.Ісаада, Р.Л. Наришкіну, Г.К. 

Дмітрієву, Л.П. Ануфрієву, Ю.А.Тимохова, О.М. Садікова. 

Серед видатних дослідників проблематики сприйняття англосаксонського 

трасту країнами континентального права в першу чергу слід назвати 

швейцарського науковця Alfred Е. von Overbeck, французьких фахівців Mariel 
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Revillard та Jean-Paul Béraudo, англійського David J. Hayton, канадійського 

вченого Donovan W. M. Waters, голландських C.D. van Boeschoten та Johannes 

Hendrik Albert (Hans) van Loon, американського Адера Дайєра (Adair Dyer), 

шотландського А. Ентона (A.E. Anton), безпосередній внесок яких (у 

комбінованій іпостасі науковця та дипломата) призвів до появи Гаазької конвенції 

про право, що застосовується до трастів, та про їх визнання 1985 року, в тій версії, 

що сьогодні ми маємо. На окрему увагу заслуговують також ряд більш ранніх 

робіт (класиків) і більш пізніх робіт (сучасників). В числі класиків сприйняття 

трастової тематики в країнах контнентального права слід назвати французьких 

вчених Анрі Батіфоля (Henru Batoffol) та П’єра Лаполя (Pierre Lepaulle), 

швейцарського вченого Клода Дан-Марі Раймонда (Claude Jean-Marie Reymond) 

та англійського і південно-африканського Тоні Оноре (Tony (Anthony Maurice) 

Honoré). В числі ж видатних сучасників - швейцарських вчених Жан-Філіпа 

Дюнана (Jean-Philippe Dunand), Люка Тевно (Luc Thévenoz), Клер Д.С. Спіроу 

(Clair D.C. Spirou), італійських вчених Мауріціо Лупої (Maurizio Lupoi), 

Александру Баун (Alexandra Braun), люксембурзького дослідника Андре Прума 

(André Prüm) та французьких вчених Б. Опті (B. Oppetit), Тьєрі Реве (Thierry 

Revet) та Клода Вітца (Claude Witz), голландських вчених С. Кортмана (S.C. 

Kortman) та Верхагена (H..L. Verhagen), Н.Фабера (N. Faber), Д. Ерстена (D. 

Aersten) та К. Домінгуса (C. Domingus), Кеннета (R. Kenneth), Біманса (J.W.A. 

Biemans), шотланського К. Рейда (K.Reid) та канадійських Ліонеля Сміта (Lionel 

Smith) та Маріо Наккарато (Mario Naccarato).  

Серед вітчизняних дослідників саме трастової та фідуційної тематики слід 

окремо відзначити першовідкривача, можна сказати, Р.А. Майданика, а також 

дослідників С.О. Сліпченка, М.М. Слюсаревського, І.В. Венедиктову, Р. 

Воронежського, Ю.В. Курпас, С.М. Паламарчука, В.Г. Марчинського, Г.Г. 

Харченка, а також Г.В. Онищенко (Буяджи), К.Г. Некіт та Т.М. Стазілову, як 

дослідників саме довірчих відносин, ускладнених іноземним елементом. 

Вагомим внеском у роботу над цим дослідженням став доступ автора до 

матеріалів робочої групи з підготовки Гаазької конвенції про визнання трастів 
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1985 року, а також “Принципів європейського трастового права” (“Principles of 

European Trust Law”), розроблених міжнародною робочою групою при центрі 

досліджень і бізнес права Ніймегенського університету в Нідерландах. Більшітсть 

складу останньої становлять вчені-розробники згаданої конвенції, зокрема, автор 

офіційного коментарю Гаазької конвенції про право, що застосовується до 

трастів, та про їх визнання Альфред Е. вон Овербек.  Поряд із відповідними 

офіційними робочими матеріалами Гаазької Конференції, вагомий внесок у 

лаконічне представлення в даному дослідженні англосаксонської моделі трасту 

належить досліднику Мохамеду Рамжону (Mohammed Ramjohn). Окреме місце 

займають роботи таких класиків традиційних трастових юрисдикцій, як: Андерхіл 

(A. Underhill), Майтленд (F.W. Maitland), Тюкер (L.Tucker), пвадеван (N. Le 

Poidevin), Брайтвел (J. Brightwell), Томас (G. Thomas), та А. Хадсон (A. Hudson), 

А. Скотт (A. W. Scott) та У. Фречер (W. F. Fratcher). Окремі внески у дослідження 

складають праці вчених, що виступили авторами офіційних коментарів 

міжнародних конвенцій у сфері юрисдикцій, визнання та забезпечення виконання 

іноземних судових рішень. Серед таких Пітер Шлоссер (Peter Schlosser), Дженар 

(P. Jenard), Мюллер (G. Möller), Пітер Них (Peter Nygh), Фаусто Покар (Fausto 

Pocar), а також інші іноземні дослідники Андрея Бономі (Andrea Bonomi), А.Л. 

Жарко, та вітчизняні О.І. Євтушенко, Г.А. Цірат, Ю.В.Черняк, М.М. Мальський, 

В.П.Пухаленко і Д.А.Мінченко.  

Зв’язок дослідження із роботами зазначених груп вчених полягає у 

багатогранності наукової проблеми – конфлікту кваліфікацій у міжнародному 

приватному праві. А це, в свою чергу, і зумовлює відведення у ній окремого місця 

для кожного з зазначених аспектів та  комплексний характер завдання цього 

дослідження загалом. Таке завдання автор бачить у пошуках можливих шляхів 

недопущення виникнення конфлікту кваліфікацій, коли для вирішення трастової 

справи з іноземним елементом перед суддею країни континентального права 

постає потреба вдатись до правової кваліфікації понять (категорій, конструкцій), 

відсутніх в праві його рідної країни. 
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Для порівняння з науковими результатами, відомими раніше, на особливу 

увагу заслуговує дисертаційне дослідження В.В.Балдинюка “Забезпечення 

застосування колізійної норми: кваліфікація, відсилання, обхід закону в 

міжнародному приватному праві”, в рамках якого у 2008 році науковець 

запропонував розглядати поняття “правова кваліфікація” крізь 3 окремі елементи 

(фактична кваліфікація, нормативна кваліфікація та кваліфікаційне тлумачення), 

обгрунтувавши обособленість та самостійне значення кожного із них. В роботі в 

цілому підтримується  наукова цінність з теоретичною можливістю відображення 

цих елементів у законодавчій площині. Разом з тим автором висловлюється 

припущення про можливу невиправданість цільовим ефектом того обсягузусиль, 

що могли б знадобитись для практичного впровадження запропонованих 

механізмів . Серед основних перешкод на шляху належного функціонування 

такого підходу автор вбачає, зокрема, занадто високу складність поняття “правова 

кваліфікація”, вже самого по собі для його розуміння, а тим паче для однозначної 

передачі його суті на формально-юридичній мові (шляхом структурування на 

окремі складові). В той же час, автор звертає увагу на певні відмінності в 

правовому середовищі сьогодення та понад 10 років тому (коли виконувалось 

дослідження В.В.Балдинюка). І серед факторів сприяння втіленню ідеї цього 

дослідника далеко неостанню роль дисертантка відводить новому Верховному 

Суду (який запрацював на терені процесуальної реформи 2017 року) та новому 

рівню ставлення до практики ЄСПЛ (у порівнянні з першими роками 

обов’язковості для України практики ЄСПЛ, яка стала офіційно визнаним 

джерелом права з 2006 року). 

На окрему увагу у цьому відношенні заслуговує і комплексне дослідження 

2018 року Г.В.Буяджи, автора екскурсу в глибоку історію виникнення трасту, 

найдетальнішої класифікації трастів за різними критеріями (щонайменш, серед 

представлених у вітчизняній літературі, про які відомо автору цього 

дослідження), аналізу внутрішніх відносин в трасті з оглядом функцій усіх його 

учасників, та окремим оглядом ряду подібних до трасту конструкцій, відомих 

праву різних континентальних країн. Мова йде про монографію “Траст: історія, 
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сучасність, перспективи”, фокус якої в контексті трасту спрямовано на 

дослідження матеріальних норм права іноземних країн, в першу чергу. В роботі 

дослідниця також торкається питання колізійного регулювання (в т.ч. правової 

кваліфікації) трасту, зазначаючи про відмінність останнього від існуючої у 

вітчизняному праві конструкції довірчої власності, та аргументує доцільність 

приєднання України до Гаазької конвенції про визнання трастів, що нами 

повністю підтримується. 

Мета і завдання відповідно до предмета та об’єкта дослідження 

Дослідження має за мету систематизацію доктринальних підходів до 

проблематики правової кваліфікації в міжнародному приватному праві. Основний 

фокус робити автор бачить у пошуках можливих шляхів недопущення 

виникнення конфлікту кваліфікацій, коли для вирішення трастової справи з 

іноземним елементом перед суддею країни континентального права постає 

потреба вдатись до правової кваліфікації понять (категорій, конструкцій), 

відсутніх в праві його рідної країни.  

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання: 

1) дослідити проблематику існування доктринальних колізій у підходах до 

правової кваліфікації у МПрП щодо  предмету та методу з огляду на розвиток 

наукової думки в країнах різних правових систем; 

2) дослідити процеси правової кваліфікації та тлумачення норми права як 

техніку оперування з питаннями фактів і питаннями права  при розгляді справи з 

іноземним елементом; 

3) проаналізувати надбання Закону України "Про міжнародне приватне 

право” в контексті доктринальних напрацювань в облпсті правової кваліфікації у 

МПрП; 

4) проаналізувати положення розділу ІІ ГКТ “про право, що застосовується 

до трастів” в контексті вирішення колізійного питання для розгляду трастової 

справи; 
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5) проаналізувати положення розділу ІІІ ГКТ “про визнання трастів” з 

позиції значення для вирішення трастових справ з іноземним елементом (поряд із 

колізійним компонентом ГКТ); 

6) дослідити можливості оптимального використання заяв і застережень, 

доступних Україні при приєднанні до ГКТ; 

7)  дослідити питання використання специфічної термінології при 

приєднанні України до ГКТ для цілей офіційного перекладу на національну мову 

її тексту; 

8) дослідити області вдосконалення національного законодавства, пов’язані 

із питаннями визнання трастів в Україні за наслідками приєднання до ГКТ; 

9) дослідити можливості оптимального використання доступних 

міжнародно-правових інструментів для вдосконалння існуючих підходів до 

правової кваліфікаціїв контексті прийняття до розгляду трастових справ, 

винесення в них рішень та приведення до виконання рішень у трастових справах 

іноземних судів 

Серед основних очікуваних результатів дослідження, поряд із теоретичною 

моделлю уникнення конфлікту кваліфікацій в міжнародному приватному праві, 

передбачається також озброєння дієвим інструментарієм судді чи іншої офіційної 

особи країни континентального права, перед якою постає питання правової 

кваліфікації у трастовій справі з іноземним елементомОб’єктом дослідження є 

питання конфлікту кваліфікацій у міжнародному приватному праві з метою 

пошуку можливих шляхів його уникнення, коли для вирішення трастової справи 

перед суддею постає потреба вдатись до правової кваліфікації понять (категорій, 

конструкцій), відсутніх в праві його рідної країни. Проблематика конфлікту 

кваліфікацій розглядається через призму: 

(a)  регулювання колізій законів (в процесі застосування колізійної норми в 

трастовій справі) та  

(b) регулювання колізій юрисдикцій: 

(i) як прямо (при вирішенні питання про компетенцію суду прийняти 

трастову справу до розгляду),  
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(ii) так і опосередковано (при вирішенні питання дозволу на визнання та 

приведення до виконання рішення у трастовій справі іноземних судів). 

Предметом дослідження є джерела правового регулювання коллізій 

законів та коллізій юрисдикцій в міжнародному приватному праві, правові 

інститути і правові явища, пов’язані з: 

- застосуванням колізійної норми в міжнародному приватному праві 

(зокрема, правової кваліфікації побічних/попередніх питань, дії імперативних і 

надімперативних норм); 

- встановленням підсудності у справі з іноземним елементом; 

- визнанням і приведенням до виконання рішень іноземних судів; 

- встановленням змісту і застосуванням іноземного права на прикладі 

конструкції англосаксонського трасту (задля визнання трастів чи подальшого 

пошуку набільш близьких конструкцій рідного права за аналогією, зокрема).  

Методи дослідження  

Для досягення наукової об’єктивності результатів дослідження використано 

комплекс загально-наукових та спеціальних методів, що зстосовуються в сучасній 

правовій науці. 

Зокрема, в роботі застосовувався формально-логічний метод для визначення 

поняття, функцій та місця інституту правової кваліфікації (в т.ч., щодо пов’язаних 

із трастом побічних/попередніх питань) в міжнародному приватному праві та в 

цивільному процесі України. Для визначення застосовного права до відносин 

трасту (в т.ч. до побічних/попередніх питань) використовувався системно-

функціональний метод. Поряд із цим в ході аналізу законодавства інших країн 

застосовувався порівняльно-правовий метод. До останнього автор вдавався, 

зокрема, при аналізі галузі міжнародного приватного права ряду континентальних 

країн-учасниць Конвенції про визнання трастів – в аспекті ряду питань, що 

природньо поставали при її ратифікації – задля ідентифікації в процесі їх 

порівняння між собою потенційно актуальних і для України. За допомогою такого 

ж методу здійснювався аналіз законодавства і судової практики трьох 

європейських країн романської групи – в частині еволюції регулювання заставної 
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фідуції (як сучасного праобразу давньоримської fiducia cum creditore) в якості 

ілюстративного прикладу, розкритого в аспекті явного контрасту з трастом). За 

допомогою формально-юридичного методу проводився аналіз текстів 

міжнародних договорів та ряду рішень ЄСПЛ і Європейського Суду 

Справедливості. При цьому особлива увага приділялась урахуваню певних 

відтінків, представлених у різних аутентичних текстах (викладених англійською 

та французькою мовами), для аналізу яких окреме значення мав загально 

науковий метод абстрагування в контексті національної специфіки тих чи інших 

країн. 

Наукова новизна отриманих результатів 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що робота є 

першим у юридичній̆ науці України комплексним дослідженням проблематики 

правової кваліфікації у міжнародному приватному праві, та одночасно одним із 

перших, що торкаються специфіки розгляду суддею країни континентального 

права справ з іноземним елементом, що ґрунтуються на так званих “внутрішніх” 

відносинах в трасті. Під “внутрішніми” маються на увазі ті, що  безпосередньо 

стосуються відносин між його учасниками – установником, трасті і бенефіціарами 

– або ті, що зачіпають права та обов’язки останніх іншим чином. В межах 

здійсненого дослідження одержано такі результати, що мають наукову новизну та 

виносяться на захист:  

 (1) обґрунтовано природну нерозривність зв’язку понять «правова 

кваліфікація» та «тлумачення» (як «двох боків однієї медалі») в контексті 

уникнення проблеми конфлікту кваліфікацій в міжнародному приватному праві; 

(2) представлено підхід до правової кваліфікації у статті 7 українського 

Закону про міжнародне приватне право в якості піднесення на щабель 

“довершеності” lege fori (“enlightened” lege fori); 

(3) представлено статтю 2 Гаазької конвенції про визнання трастів в якості 

джерела кваліфікації трасту за функціональним призначенням (в рамках 

розширення теорії правової кваліфікації lege fori в міжнародному приватному 

праві); 
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(4) обґрунтувано самостійне місце статті 11 Гаазької конвенції про визнання 

трастів в якості критерію перевірки континентальним суддею результатів 

правової кваліфікації трасту як поняття (категорії, конструкції), відсутнього в 

праві його рідної країни. 

Для порівняння з науковими результатами, відомими раніше, на особливу 

увагу заслуговує дисертаційне дослідження В.В.Балдинюка “Забезпечення 

застосування колізійної норми: кваліфікація, відсилання, обхід закону в 

міжнародному приватному праві”, в рамках якого у 2008 році науковець 

запропонував розглядати поняття “правова кваліфікація” крізь 3 окремі елементи 

(фактична кваліфікація, нормативна кваліфікація та кваліфікаційне тлумачення), 

обгрунтувавши обособленість та самостійне значення кожного із них. Не 

заперечуємо наукової цінності та теоретичної можливості відображення цих 

елементів у законодавчій площині. В той же час, на нашу думку, ті зусилля, що їх 

необхідно було б прикласти для практичного впровадження запропонованих 

механізмів в дію навряд чи можуть бути виправдані цільовим ефектом. Серед 

основних перешкод на шляху належного функціонування такого підходу, 

зокрема, вбачається занадто висока складність поняття “правова кваліфікація”, 

вже самого по собі для його розуміння, а тим паче для однозначної передачі його 

суті на формально-юридичній мові (шляхом структурування на окремі складові). 

В той же час, слід звернути увагу на певні відмінності в правовому середовищі 

сьогодні та 10 років тому (як виконувалось дослідження В.В.Балдинюка). І серед 

факторів сприяння втіленню ідеї автора далеко неостанню роль відводимо новому 

Верховному Суду (який запрацював на терені процесуальної реформи 2017 року) 

та новому рівню ставлення до практики ЄСПЛ (у порівнянні з першими роками 

обов’язковості для України практики ЄСПЛ, яка стала офіційно визнаним 

джерелом права з 2006 року). 

В окремому аспекті на увагу у цьому відношенні заслуговує і комплексне 

дослідження минулого року Г.В.Буяджи, автора екскурсу в глибоку історію 

виникнення трасту, найдетальнішою класифікації трастів за різними критеріями 

(щонайменш, серед представлених у вітчизняній літературі, про які відомо автору 
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цього дослідження), аналізу внутрішніх відносин в трасті з оглядом функцій усіх 

його учасників, та окремим оглядом трастоподібних конструкцій, відомих праву 

різних континентальних країн. Мова йде про монографію “Траст: історія, 

сучасність, перспективи”, фокус якої в контексті трасту спрямовано на 

дослідження матеріальних норм права іноземних країн, в першу чергу. В роботі 

дослідниця також торкається питання колізійного регулювання (в т.ч. правової 

кваліфікації) трасту, зазначаючи про відмінність останнього від існуючої у 

вітчизняному праві конструкції довірчої власності, та аргументує доцільність 

приєднання України до Гаазької конвенції про визнання трастів, що нами 

повністю підтримується. Серед наукових результатів, відомих раніше, в процесі 

дослідження було удосконалено рекомендацію щодо приєднання України до 

Гаазької конвенції про визнання трастів, зокрема: 

(1) в частині заяв і застережень до Конвенції: неприйняття надімперативних 

норм третіх країн (стаття 16); нерозповсюдження сфери застосування конвенції на 

трасти, відмінні від добровільних (стаття 20); обмеження сфери застосування 

конвенції лише трастами, питання дійсності яких регулюються правом країн-

учасниць (стаття 21); нерозповсюдження сфери застосування конвенції на трасти, 

створені до набрання для України чинності конвенцією (стаття 22); 

(2) в частині доцільності утримання від перекладу термінів “trust”, “trustee” 

при приєднанні до Конвенції - використовувати транслітерацію натомість (як із 

поняттям “trust domicile” у випадку приєднання країн ЄС до Люксембурзького 

Договору 1978 року); 

Дослідження питання приєднання України до Гаазької конвенції про 

визнання трастів 1985 року отримало подальшого розвитку в роботі, зокрема: 

(1) в частині поняття «forum» - рекомендовано передбачити в 

національному праві розширене тлумачення як таке, що включає поряд із судом 

(суддею) також і будь-яку офіційну особу (у т.ч. національного регулятора 

банківського сектору), перед якою постає необхідність здійснити правову 

кваліфікацію в контексті вирішення питання визнання трастів; 
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 (2) обґрунтовано доцільність розгляду питання паралельного врегулювання 

в Україні (поряд із питаннями колізій законів через приєднання до Конвенції про 

визнання трастів) також і питань прямої та опосередкованої юрисдикцій (зокрема, 

з використанням поняття «доміцилій трасту», що служить найпоширенішою 

прив’язкою у трастових справах) шляхом: 

(а) приєднання України до Луганської Конвенції 2007 року; 

(б) ініціювання розробки аналогічної міжнародної угоди між ЄС та країнами 

Східного Партнерства; 

(в) продовження участі української делегації в роботі Гаазької Конференції 

за напрямом врегулювання питань, як прямої так і опосередкованої юрисдикцій. 

 

Апробація матеріалів дисертації  

Основні положення дисертації, висновки та пропозиції обговорювалися і 

були схвалені на засіданнях кафедри міжнародного приватного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Окремі положення дисертації доповідалися на таких заходах: міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

“Актуальні проблеми міжнародних відносин” (Київ, 26 жовтня 2017 р.); науково-

практичній конференції “Міжнародне приватне право: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку” (Київ, 21 грудня 2017 р.); науково-практичній конференції 

“Шевченківська весна” (Київ, 29 березня 2018 р.); міжнародній науково-

практичній конференції “Реформа виконавчого провадження: сьогодення та 

перспективи” (Київ, 30 березня 2018 року); міжнародній науково-практичній 

конференції “Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах” 

(Запоріжжя, 24-25 серпня 2018 року); на круглому столі Міністерства юстиції 

України “Гаазька конвенція про право, що застосовується до трастів, та про їх 

визнання 1985 року: бачення та підходи щодо приєднання України” (Київ, 08 

листопада 2018 року); а також на Київських правових читаннях "Речове право: 
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пріоритети та перспективи", що відбулись на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 22 березня 2019 року). 

 

Cтруктура та обсяг дисертації 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають дев’ять 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 216 сторінок, з них 175 сторінок основного тексту та 2 додатки на 4 

сторінках. Список використаних джерел міститься на 21 сторінці та складається з 

300 найменувань. 
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Розділ 1. Правова кваліфікація у міжнародному приватному праві 

1.1. Теоретичне підгрунття правової кваліфікації у міжнародному 

приватному праві 

Проблематика правової кваліфікації у міжнародному приватному праві 

ґрунтовно досліджувалась впродовж різних часів представниками різних 

континентальних та англо-американських правових шкіл. Міжнародно-правовій 

проблематиці конфлікту кваліфікацій приділяли увагу ряд іноземних вчених, 

серед яких, зокрема, P.Arminjon [1], E.Bartin [2], Despagnet [3], L.Meriggi [4], 

R.A.Pascal [5], J.D.Falconbridge [6], G.Kegel [7], Р. Бистріцкій [8], Л.А.Лунц [9], 

A.E. von Overbeck [10], E.Vitta [11], V.Allarousse [12], R.Boukhari [13] та інші. 

Останнім часом огляду конкуруючих в доктрині підходів у своїх комплексних 

монографіях приділяли увагу також і вітчизняні вчені А.С.Довгерт [14] та 

В.І.Кисіль [15]. Поряд із правовою кваліфікацією понять, застосованих у 

колізійній нормі, та кваліфікацією фактичних обставин справи, ряд дослідників 

розглядали також і питання встановлення/встановлювання змісту іноземного 

права та його тлумачення (серед числа таких, зокрема, вітчизняні науковці 

В.В.Трутень [16], В.В.Балдинюк [17] та А.О.Філіп'єв [18, p. 36]).  

Еволюція доктринальних підходів до міжнародного приватного права, як 

контекст проблематики правової кваліфікації 

Перш за все, закцентуємо увагу на безпосередньому зв’язку проблематики 

правової кваліфікації із характером міжнародного приватного права (тобто, з його 

місцем окремо чи в системі національних правових систем). На національному 

характері міжнародного приватного права наголошував французький дослідник 

Етьєн Бартен (якого вважають засновником панівної доктрини правової 

кваліфікації lege fori) у своїй однойменній роботі ще на початку минулого 

століття [2]. При цьому, як зазначає німецький вчений O.Kahn-Freund, Е.Бартен 

характеризував міжнародне приватне право, як “механізм погодження 

(“adjustment”) конфліктуючих претендувань суверенних держав на застосування 
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свого права до врегулювання тієї чи іншої ситуації” [19, p. 300].  Такий підхід до 

характеру міжнародного приватного права розділяли і англійські дослідники 

Дж.Чешир та П.Норт, сприймаючи його як “частину англійського права, що 

застосовується там, де суд розглядає справу, в якій присутній іноземний елемент” 

[20, p. 457]. До аналогічного висновку приходив і український дослідник 

В.Я.Калакура в результаті ґрунтовного огляду різних підходів щодо місця 

міжнародного приватного права (з аргументами на користь тієї чи іншої 

доктрини). Так, В.Я.Калакура наприкінці минулого століття пропонував 

визначити міжнародне приватне право, як “галузь внутрішньодержавного права, 

яка регулює приватні відносини цивілістичного характеру з іноземним 

елементом” [21, pp. 18-41]. У більш пізніх же дослідженнях наводяться і не менш 

переконливі аргументи на користь протилежного підходу до міжнародного 

приватного права, як глобального приватного права. Так, зокрема, О.О.Мережко 

стверджує, що міжнародне приватне право зберігало свою національно-правову 

природу до тих пір, поки національна держава могла ефективно контролювати 

економічне життя на своїй території, і доки національна економіка мала достатню 

автономію по відношенню до світової економіки [22, p. 328]. В той же час 

О.О.Мережко дуже вдало відслідковує паралелі між еволюцією наук 

міжнародного приватного права та порівняльного права, на прикладі яких 

аналізує і передумови для різних поглядів на характер міжнародного приватного 

права. Так, автор виділяє “партикуляристів” та “універсалістів”, як основні течії в 

доктрині міжнародного приватного права, відносячи до перших, зокрема, Ф.Кана 

та Е.Бартена. Як зазначає О.О.Мережко, ці два засновники доктрини правової 

кваліфікації lege fori “ігнорували порівняльний метод та всіляко підкреслювали 

сугубо національний характер МПрП”. В той же час представники іншої течії 

(“універсалісти”), як наприклад, П.С.Манчіні, “намагались побудувати систему 

колізійних норм, виходячи з основ міжнародного права” та “прихильно ставились 

до порівняльного методу, за допомогою якого прагнули до уніфікації колізійних 

норм” [22, p. 299]. В той же час зазначимо, що кардинальна полярніть цих течій 

(зокрема, у ставленні до порівняльного методу) згасає з плином останніх століть, і 
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сучасний етап розвитку науки МПрП характеризується тим, що “в умовах 

глобалізації соціально-економічного життя стається творчий пошук нових форм 

та методів регулювання транскордонних приватних відносин”. “І при цьому в 

такому пошуці великого значення набувають надбання порівняльного 

правознавства” [22, p. 300]. А яскравим прикладом еволюції “універсалістської” 

доктрини міжнародного приватного права Е.Рабеля (саме в контексті 

проблематики правової кваліфікації, як буде представлено в роботі далі) може 

служити французький приклад її втілення через вчення А.Батіфоля [22, p. 128] та 

вподальшому П.Лагарда і Ф.Франческакіса [22, p. 129]. Так, А.Батіфоль, ще в 

середині минулого століття у своїй монографії “Філософські аспекти 

міжнародного приватного права” [23] акцентував увагу на тому, що  “філософія 

міжнародного приватного права відхиляється від ультра-націоналістичного 

підходу, що домінував впродовж дев’ятнадцятого століття, підкреслюючи 

натомість призначення правових систем як інструменту взаємного сприяння 

знаходженню спільної юридичної мови (чи юридичному порозумінню) у світі 

права” [24, p. 889]. 

Місце правової кваліфікації в міжнародному приватному праві 

Вітчизняний дослідник В.Я.Калакура зазначав, що правова кваліфікація 

“передує безпосередньому застосуванню правової норми і є відповідальним 

етапом у процедурі її реалізації, адже саме якість кваліфікації відносин визначає 

їх подальшу долю” [27, p. 131]. Фундаментальна цінність правової кваліфікації 

для міжнародного приватного права, як зазначає Веронік Алярус (Veronique 

Allarousse), “випливає із постулату, що кваліфікація контролює рішення, 

побудовані завдяки колізійним нормам” [12, p. 479]. А суть проблеми конфлікту 

кваліфікацій, на наш погляд дуже влучно передав чеський вчений Р.Бистріцкій в 

словах “тотожні редакції колізійних норм в різних державах не гарантують ще 

того, що суди цих країн застосовуватимуть однакове матеріальне право” [8, p. 8]. 

На сторінках своєї роботи Л.А.Лунц показує, як один і той самий фактичний 

склад, що лежить в основі правовідношення, може отримати різну правову 

характеристику (кваліфікацію) в залежності від того, з точки зору якої 
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“внутрішньої” правової системи його буде розглянуто [9, pp. 248-249]. 

Український вчений В.І.Кисіль підкреслює, що проблема правової кваліфікації у 

міжнародному приватному праві виникає через те, що однойменні юридичні 

терміни і поняття у різних правових системах мають різний зміст [15, p. 174]. З 

цього приводу швейцарський вчений вон Овербек звертає увагу на досить 

розповсюджений вузький підхід до правової кваліфікації – як кваліфікації 

категорій, якими оперує саме колізійна прив’язка. Проте в більш широкому 

аспекті питання кваліфікації, на переконанная дослідника, відноситься так само і 

до категорій, якими визначається обсяг колізійної норми. Серед останніх 

дослідник особливу увагу приділяє таким категоріям як: траст (“trust”), форма 

заповіту, захист прав неповнолітніх, міжнародна купівля-продаж та звичайне 

місце проживання особи [28, pp. 54-60].  

 І як буде показано далі, одним з вітчизняних досягнень у цьому сенсі є 

прийняття у 2005 році досить прогресивного українського закону про міжнародне 

приватне право [29]. Адже закладений у ньому підхід до використання колізійних 

норм оптимально збалансував два вектори, взаємо-стримуючі та взаємо-

збагачуючі водночас. Перший – це прагнення до високої мети “отримання 

якомога більш ефективного захисту суб’єктивного права, що виникло під дією тієї 

чи іншої правової системи, завдяки застосуванню судом саме таким чином права 

іноземної держави, до якого відсилає колізійна норма” [9, p. 254]. А другий же – 

суверенітет судової влади, що виражається у служінні суддею цілі справляння 

правосуддя на терені своєї держави (вирішуючи справи з повагою до принципу 

справедливого судового розгляду упродовж розумного строку, але строго в 

рамках національного процесу).  

Як зазначає вітчизняний вчений А.С.Довгерт, надзвичайна складність 

проблем правової кваліфікації, як в доктрині, так і в практичній площині, не раз 

ставала на заваді у нормативній регламентації цього питання в законодавстві 

більшості країн. Так, український законодавець (з прийняттям статті 7 Закону про 

МПрП) приєднався до таких небагатьох країн, як зокрема, Іспанія, Португалія, 

Угорщина та канадська провінція Квебек. При тому, що регламентація правової 
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кваліфікації на рівні закону не була характерною навіть для таких прогресивних 

сучасних законів про міжнародне приватне право, як закони Швейцарії та західної 

Німеччини (ФРН) [14, p. 74].  

При цьому, у відношенні швейцарського законотворця цікаво звернути 

увагу на характеристику, що дав йому вон Овербек. Швейцарський дослідник 

назвав свого законотворця першим сучасним серед країн континентального права, 

“що визнав за суддею потребу вирішувати свою власну задачу” (мається на увазі – 

задачу законотворця), закріпивши в такий спосіб надзвичайно високу довіру 

законотворця до судді [30, pp. 681, 685]. Відповідно вон Овербек посилається на 

першу статтю швейцарського цивільного кодексу, в якій ще з 1907 року було 

зазначено: “1. Кодекс регулює всі питання, освітлені в тексті його положень, як з 

позиції букви, так і з позиції духу закону. 2. За відсутності відповідного 

положення суддя приймає рішення відповідно до усталених звичаїв, а за 

відсутності і таких - відповідно до правила, яке він сам встановив би, виступаючи 

в ролі законодавця. 3. При цьому суддя має виходити з правової доктрини та 

судової практики1” [31].  

Резюмуючи огляд підходів до правової кваліфікації, вон Овербек зазначає, 

що поряд із трьома класичними (lege fori, lege causae та автономною 

кваліфікацією), англійські дослідники Дайсі (Dicey) та Моріс (Moris) виділяють 

окремо ще дві: підхід первинної та вторинної кваліфікації, втілений в австрійській 

доктрині, та кваліфікацію шляхом “серединного підходу” (“la via media”), 

запропоновану канадським дослідником Дж. Фальконбриджем (J.Falconbridge) 

[32, p. 37]. Цей перелік швейцарський дослідник пропонує розширити, зокрема, 

додавши кваліфікацію відповідно до інтересу, що лежить в основі колізійної 

                                         
1 Англійська версія (неофіційна): “1. The Code governs all questions of law which come within the letter or the spirit of 

any of its provisions. 2. If the Code does not furnish an applicable provi sion, the judge shall decide in accordance with 
customary law, and failing that, according to the rule which he would establish as legislator. 3. In this he shall be guided 
by approved legal doc- trine and judicial tradition.” 

Французька версія (офіційна): “1. La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de 
ses dispositions. 2. A défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut 
d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. 3. Il s'inspire des solutions consacrées 
par la doctrine et la jurisprudence.” 
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норми (Internationalprivatrechtliche Qualifikation), представлену в роботі Кегеля 

(G.Kegel) [7], а також кваліфікацію за функцінальним призначенням (“par la 

fonction”), представлену як розширення кваліфікації lege fori, зокрема, в роботі 

дослідників А.Батіфоля (Batiffol) і П.Лагарда (Lagarde) [33, p. 338] та в роботі 

Л.Раапе (Raape) і Стурма (Sturm) [34, p. 275]. Кваліфікацію за функціональним 

призначенням, виходячи з ролі тієї чи іншої юридичної концепції, по суті розділяє 

і сам вон Овербек, беручи її за основу для свого пошуку наукової новизни [10, p. 

92]. 

 

Місце правової кваліфікації серед етапів оперування з колізійною нормою 

На окрему увагу заслуговує питання послідовного місця кваліфікації у 

процесі оперування з колізійною нормою. З цього приводу у своїй роботі [35, p. 

163] дослідник Р.Букхарі наводить приклади, коли: 1) кваліфікація має місце до 

(чи, краще сказати, для) застосування колізійної норми; [6] 2) кваліфікація 

виступає своєрідним “містком” між питаннями факту і права, охоплюючись 

поняттям тлумачення [36, p. 651]; та 3) в процесі застосування колізійної норми 

кваліфікація йде за інтерпретацією (тлумаченням) [37].  

Раніше з цього приводу американський вчений Дж.Морс у своїй роботі [38, 

p. 1030] запропонував 3-стадійний погляд на процес правової кваліфікації, що 

включає в себе: 1) “первинну кваліфікацію”, коли певна фактична ситуація 

підводиться під певну узагальнену юридичну категорію, як-от: договір 

(“contract”), спричинення шкоди (“tort”), режим спільної власності подружжя 

(“matrimonial property”) чи питання спадкування (“succession”); 2) “визначення 

колізійної прив’язки”, через пошук відповідної колізійної норми, яка вкаже на 

“належне право”, що має бути застосованим; та 3) “вторинна кваліфікація”, в 

результаті якої віднайдене на кроці 2 “належне право” проходить перевірку “на 

придатність до застосування”, (як наприклад, чи не є відповідні норми 

процесуальними, і чи можуть вони бути застосовані судом). В якості підстави для 

саме такої класифікації дослідник звертає увагу на відособлені результати кожної 

із таких стадій, що ніяк не залежать одна від одної. В такому висновку дослідник 
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посилається на своїх американського [39, p. 22], англійського [40, p. 60] та 

канадського [41, p. 217] сучасників. І саме така послідовність, розділяється рядом 

авторів, як логічно обумовлена [39, p. 285].  

На наш погляд ці класифікації представлені дослідниками Дж.Морсем та 

Р.Букхарі в різних століттях, співпадають по своїй суті, що не заперечує 

ілюстративної цінності кожної з них. А щодо стадійності самого процесу правової 

кваліфікації (в розрізі різних предметів на різних етапах) зазначимо, що інші 

дослідники часто виділяють “первинну” і “вторинну” кваліфікації, коли перша 

здійснюється в процесі вибору тієї чи іншої колізійної норми, а друга – вже при 

безпосередньому застосуванні колізійної норми з наступним вирішенням 

“основного питання” (“principal question”) [42, p. 14]. А до контексту первинної 

кваліфікації відносять ще вирішення так званого “попереднього питання” чи 

“побічного питання” (“preliminary question” чи “incidental question”) [43, p. 47].  

 

Рамки правової кваліфікації (вибір колізійної норми та її застосування) 

В контексті рамок правової кваліфікації В.І.Кисіль говорить про вивчення 

(суб’єктом правозастосування) обставин справи та наданих сторонами пояснень, 

правову оцінку фактів, встановлення правової природи правовідносин з метою 

підбору належної норми, здатної вирішити спір. При цьому В.І.Кисіль веде мову 

про правову кваліфікацію в якості загально теоретичного питання, проблематика 

якого більш детально розроблена в розрізі кваліфікації злочинів у кримінальному 

праві) [44, pp. 199-200]. Аналогічну думку висловлює і швейцарський дослідник 

вон Овербек, посилаючись на відповідну працю грецького науковця 

Ф.Франческасіс [45, p. 489], який під кваліфікацією розуміє “інтелектуальну 

операцію, відому кожній галузі права, що представляє собою співставлення 

ситуації з фактичного світу, з якої виникає відповідне питання, з даними 

відповідних норм права з метою відшукання тієї самої норми права, що має 

застосовуватись до відповідної ситуації”.  

В той же час, для цілей міжнародного приватного права, зазначає вон 

Овербек, потрібно визначити відповідну юридичну природу “питання, що 
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постає”, щоб визначити, до якої категорії обсягу колізійної норми (“catégorie de 

rattachement”) воно відноситься, та визначити колізійну норму, що підлягатиме 

застосуванню, як наслідок [46, p. 91].  

В науці висловлювались також підходи, за якими процес самого пошуку 

колізійної норми не включає, власне, правової кваліфікації. Адже під правовою 

кваліфікацією тут розуміється саме процес застосування колізійної норми в ході 

визначення іноземного права [47, p. 156]. Та іншими вченими висловлювались і 

інші погляди, що правова кваліфікація в міжнародному приватному праві має 

місце саме як первинна кваліфікація, що передує власне застосуванню колізійної 

норми [48, p. 113]. Такий підхід підтримує і вон Овербек [46, p. 92].  

Ведучи мову про правову кваліфікацію саме для цілей міжнародного 

приватного права, туніський дослідник Р.Букхарі (Ridha Boukhari) у своєму 

дослідженні обгрунтовує такі характерні саме цій галузі права особливості:  

 - кваліфікація як метод визначається законом суду, тоді як предмет її 

породжено іноземним законом; 

 - стосується відносин з іноземним елементом; 

 - є фундаментом для визнанчення компетенції суду; 

-  є ключовим етапом у врегулюванні коллізій законів; 

 - має справу з різними категоризаціями юридичних конструкцій; 

 - спирається на передумови для більш широкого сприйняття юридичних 

категорій; 

 - спирається на передумови для переваг функціональної аналогії над 

структурною [13, pp. 175-183]. 

В науці висловлювались також підходи, за якими питання правової 

кваліфікації постало б не лише в контексті пошуку колізійної норми, а і в 

контексті застосування іноземного права [10, p. 92]. Як наприклад, для відповіді 

на питання, чи може певна норма матеріального права, що так чи інакше 

відноситься до обставин справи, бути визначена в якості застосовного права в 

процесі вирішення такої справи [47, p. 156]. 
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З цього приводу задамось питанням – а чим, власне, аргументовано 

обмеження поняття “правова кваліфікація” в міжнародному приватному праві 

рамками лише пошуку колізійної норми? Чи відрізняється по суті в руках 

українського судді процес оперування з питаннями фактів і питаннями права на 

наступних етапах: 

1) пошуку належної колізійної норми  

2) перевірки колізійної норми на предмет відсутності обходу закону 

3) вибору і застосування колізійної норми (або пошуку належного 

правоворядку) 

4) пошуку і перевірки належного правовопрядку (для подальшого пошуку 

належної норми матеріального права, встановлення її змісту та подальшого 

вирішення справи з іноземним елементом в контексті обраного правопорядку) 

5) вибору матеріальної норми та перевірки наслідків її застосування на 

предмет сумісності з публічним порядком країни суду. 

На нашу думку, характерним для таких етапів вирішення колізій законів, 

зокрема, є те, що перед суддею може поставати необхідність:  

- співвіднесення тих чи інших фактів не лише з нормами рідного 

матеріального права судді; 

- оперування з правовими категоріями (якими визначено, щонайменш, обсяг 

колізійної норми), зміст яких не завжди можна ототожнювати з відповідними 

категоріями рідного матеріального права судді; та 

- оперування з чужими для судді підходами до групування норм (зокрема, у 

правові інститути), створених іноземним законотворцем чи іноземною судовою 

практикою. 

Та іншими вченими, П.Нейхаузом зокрема, висловлювались і протилежні 

погляди (що правова кваліфікація в міжнародному приватному праві має місце 

саме як первинна кваліфікація, що передує застосуванню колізійної норми) [48, p. 

113]. Такий підхід підтримує і вон Овербек у роботі, цитованій вище [10, p. 92].  

То ж окреслюється окреме питання послідовного місця кваліфікації у 

процесі оперування з колізійною нормою. З цього приводу у своїй роботі 
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дослідниця R.Boukhari наводить приклади [13, p. 163], коли: 1) кваліфікація має 

місце до (чи, краще сказати, для) застосування колізійної норми; [6] 2) 

кваліфікація виступає своєрідним “містком” між питаннями факту і права, 

охоплюючись поняттям тлумачення [36, p. 651]; та 3) в процесі застосування 

колізійної норми кваліфікація слідує за інтерпретацією (тлумаченням) [49].  

Раніше з цього приводу американський вчений J.Morse у своїй роботі [38, p. 

1030] запропонував 3-стадійний підхід до процесу правової кваліфікації, що 

включає в себе:  

1) “первинну кваліфікацію”, коли певна фактична ситуація підводиться під 

певну узагальнену юридичну категорію, як-от: договір (“contract”), спричинення 

шкоди (“tort”), режим спільної власності подружжя (“matrimonial property”) чи 

питання спадкування (“succession”);  

2) “визначення колізійної прив’язки”, через пошук відповідної колізійної 

норми, яка вкаже на “належне право”, що має бути застосоване; та  

3) “вторинну кваліфікацію”, в результаті якої віднайдене на кроці 2 

“належне право” проходить перевірку “на придатність до застосування”, (як 

наприклад, чи не є відповідні норми процесуальними, і чи можуть вони бути 

застосовані судом).  

В якості підстави для саме такої класифікації J.Morse звертає увагу на 

“відособлені результати кожної із таких стадій, жодним чином не залежних одна 

від одної”. І посилається дослідник в такому висновку на своїх американського 

[50, p. 22], англійського [40, p. 60] та канадського [41, p. 217] сучасників, 

стверджуючи, що саме така послідовність, розділяється рядом авторів, як логічно 

обумовлена [50, p. 285].  

На наш погляд ці класифікації представлені дослідниками J.Morse та 

R.Boukhari в різних століттях співпадають по своїй суті, що не заперечує 

ілюстративної цінності кожної з них. 

Акцентуючи увагу на стадійності самого процесу правової кваліфікації в 

розрізі різних предметів на різних етапах, англійські дослідники Дайсі 

(A.V.Dicey) та Моріс (J.H.C.Moris) виділяли “первинну” і “вторинну” кваліфікації, 
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коли перша здійснюється в процесі вибору тієї чи іншої колізійної норми, а друга 

– вже при безпосередньому застосуванні колізійної норми з наступним 

вирішенням основного питання (principal question) [32, p. 14]. По відношенні до 

“первинної” кваліфікації Дж.Чешир та П.Норт говорять ще про вирішення так 

званого “попереднього питання” (“preliminary question” чи “incidental question”) 

[20, p. 47]. Як зазначає Мартин Вольф, якщо відношенню властивий іноземний 

елемент, то правові наслідки відповідних подій можуть бути витлумачені тільки 

після вирішення так званого «попереднього» чи «побічного» питання в даному 

конкретному випадку (як передумова звернення до тієї чи іншої колізійної норми 

за відповіддю, яке право слід застосовувати – прим. автора) [51, p. 15]. 

З цього приводу О.Н.Садіков зазначає, що “постановка попереднього 

питання – це результат аналізу різнорідних обставин, що супроводжують 

застосування колізійної норми, а також тексту самої цієї норми, обсяг якої має 

певні рамки” [52, p. 455]. У роботі автор ілюструє проблематику, посилаючись на 

дослідника П.Нейхауза, вважаючи його представлення найбільш повним [48]. 

П.Нейхауз відносив до категорії “попередніх питань” ряд таких ситуацій, 

потребуючих вирішення:  

(а) правова оцінка наявного фактичного складу (наприклад, питання 

існування шлюбу, коли основне питання стосується його припинення); 

(б) трактовка окремих правових понять, що можлива на підставі норм як 

свого, так і іншого застосовного права; 

(в) допустимість заміни національних правових категорій їх іноземним 

еквівалентом чи субституція (як зокрема, відсилання в законі до нотаріальних 

дій); 

(г) оцінка зобов’язуючої сили раніше винесеного судового рішення [52, pp. 

455-456]. 

Так, звертаємо увагу на дискусійність наведеного в роботі Л.А.Лунца 

загального твердження дослідника Е.Рабеля про недоречність виділення проблеми 

правової кваліфікації із загального правила про тлумачення колізійної норми. 

Е.Рабель, оперуючи саме контекстом автономного підходу до правової 
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кваліфікації, робив акцент на сприйнятті вживаних колізійною нормою понять як 

узагальнених. При цьому, на його погляд, проблема кваліфікації мала зводитись 

не до вирішення “прихованих колізій”1 (адже при автономному підході їх немає в 

принципі), а до встановлення змісту цих понять звичайними способами 

тлумачення правової норми [53]. Аналогічний підхід зустрічається і в інших 

вчених, зокрема, у російських дослідників О.Н.Садікова [52] та Г.К.Дмитрієвої 

[54]. Остання ж, зокрема, зауважує, “проблема кваліфікації настільки складна, що, 

як правило, держави не вирішують її на законодавчому рівні” [55, p. 160]. 

З цього приводу розділяємо резюме сучасного дослідника R.Boukhari, що 

“більшість дослідників, що торкаються питання взаємозв’язку між поняттям 

правова кваліфікація та тлумачення норми, схоже, що просто збиваються з 

пантелику через відсутність чіткого розмежування між границями цих понять” 

[13, p. 162]. 

В даній роботі намагаємось навести аргументи на користь того, що 

кваліфікація і тлумачення в міжнародному приватному праві можуть виступати у 

певній мірі “двома боками однієї медалі”. 

Позовна давність та інші інститути “на зламі систем координат” 

процесуального й матеріального права 

Наочною ілюстрацією особливих складностей, що постають перед суддею 

при вирішенні справи з іноземним елементом, може бути задача здійснення 

правової кваліфікації, коли певне питання справи у праві однієї країни 

відноситься до інституту процесуального права, а іншої – до матеріального. Таку 

проблематику кваліфікації юридичних понять як матеріально-правових чи 

процесуальних відчутно навіть без занурення в суть тієї чи іншої справи. Адже те, 

що суд керується процесуальними правилами власної країни – чи не визначальний 

принцип суверенітету судової влади в державі. Тому і навряд чи можуть виникати 

сумніви в принциповому прийнятті того, що суддя при здійсненні правосуддя не 

                                         
1 поняття «прихованих колізій» в даному випадку має наповнення, ідентичне поняттю «прихованих конфліктів», 
проякі йдеться в підході Ф.Кана на підтримку теорії правової кваліфікації lege fori 
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може бути зв’язаним жодним із процесуальних правил, окрім правил свого закону 

(закону країни суду). 

Вдалим прикладом може виступити поняття позовної давності (чи строку 

пред’явлення позову, якщо підбирати вирази, більш близькі до англійської 

термінології). Про цей інститут більшість авторів згадують для демонстрації 

різниці в принципових підходах англо-американської та континентальної 

правових систем, зазначаючи про місце цього інституту як процесуального 

першими та як частини матеріального права останніми.  

М.М.Богуславський в числі країн, що відносять позовну давність до 

процесуального права, поряд із США та Великобританією, згадує, зокрема, 

Фінляндію. А щодо Великобританії, дослідник зазначає, що у 1984 році в цій 

країні було прийнято закон, за яким іноземні строки позовної давності мають 

сприйматись місцевими судами як інститут саме матеріального права, що 

застосовується до договору, а не як інститут процесуального (як це мало б місце 

для британських внутрішніх справ) [56, p. 89]. 

Поряд із цим, англійські дослідники Дж.Чешир та П.Норт серед питань, 

кваліфікація яких в якості матеріальних чи процесуальних породжує надзвичайні 

складності, особливу увагу звертають і на ряд інших понять, як-от: визначення 

допустимості доказів (письмові докази та показання свідків), правосуб’єктність 

сторін (належність позивача та відповідача), черговість задоволення вимог 

кредиторів, характер та обсяг судового захисту прав, питання відшкодування 

шкоди, прийняття рішень в іноземній валюті та питання виконання судових 

рішень (допустимість звернення стягнення на рухоме і нерухоме майно, 

можливість накладення арешту на заборгованість, що підлягає погашенню 

третіми особами, можливість призначення адміністратора доходів) [20, pp. 457-

492].  

Відповідно до підхода Дж.Чешира та П.Норта міжнародне приватне право 

“ставить перед собою три цілі, а саме: 1) визначити умови, за яких суд буде 

компетентним розглядати справу; 2) визначити для кожної категорії справ певну 

внутрішньо державну правову систему, на підставі якої мають бути визначені 
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права сторін; та 3) вказати на такі дві групи обставин: а) ті, за яких рішення 

іноземного суду може бути визнано таким, що вирішує відповідний спір, та б) ті, 

за яких право, що належить кредиторові в силу іноземного судового рішення, 

може бути примусово здійснене в Англії в позовному порядку” [20, p. 17]. 

Як бачимо, з позиції англійського судді процесуальна природа 

вбачатиметься у значно ширшому обсязі питань, у порівнянні з поглядом судді 

країни континентального права. І з такої позиції, знаходячи норму іноземного 

права, що відноситься до обставин справи, та міститься в інституті 

процесуального права, цілком логічно було б сприймати її як норму, спрямовану 

на іноземного суддю.  

В контексті поняття позовної давності цікаво також звернути увагу на 

практику ЄСПЛ, коли позовна давність з одного боку розглядається, як законне 

право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду (як у 

справі “«Юкос» проти Росії” [57] та “Стаббінгс та інші проти Сполученого 

Королівства” [58]), а з іншого – як обмеження права на доступ до суду. В 

останньому випадку має застосовуватись тест, чи виправдано це з огляду на ряд 

відповідних умов, як-от: відсутність зведення нанівець самої сутності 

суб’єктивного права особи, наявність легітимної мети такого обмеження, 

наявність справедливого балансу між використаними засобами та справедливою 

метою (у справі “Фінікарідов проти Кіпру” [59]).  

В той же час наведені приклади переконують, що ігнорування певних 

іноземних норм виключно через їх розташування в процесуальних інститутах 

навряд чи відповідатиме меті, заради якої в принципі існують колізійні норми. У 

цьому відношенні італійський дослідник Е.Віта (E.Vitta) звертав увагу на прояв 

принципу гармонізації у тому, щоб “справа яка містить іноземний елемент, 

отримала одностайне вирішення, незалежно від країни, в якій вона 

розглядатиметься” [60, p. 162]. 

Щодо розмежування матеріального і процесуального права, то англійські 

автори пропонують проводити через з’ясування того, чи визначається 
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відповідною нормою сама суть заявленої вимоги, чи вона відноситься до 

визначення засобу правового захисту. [20, p. 462]  

Відмінності в регулюванні понять “іноземний закон” та “іноземний елемент” 

Цікавим є погляд на іноземний елемент, як питання факту, що є 

визначальним для задіяння відповідної колізійної норми, висвітлений в рамках 

комплексного порівняльно-правового дослідження, проведеного у 2011 році серед 

країн ЄС під егідою Швейцарського інституту порівняльного права [61].  

У дослідженні національних законів і судової практики країн ЄС науковці 

виходять з того, що кожному іноземному елементу кореспондує прив’язка 

відповідної колізійної норми, як-от: національність сторін (“nationality of the 

parties”), місце звичайного проживання (“place of habitual residence”), місце 

спричинення шкоди (“place where the damage is suffered”), місце виконання 

договору (“place where the contact is performed”), тощо.  

А розглядаючи іноземні елементи як питання факту, дослідники приходять 

до висновку, що весь процес оперування з колізійною нормою (в т.ч. питання 

обов’язковості її застосування поряд із застосуванням іноземного права, на яке 

вона вказує) у повній мірі залежить від втіленої моделі цивільного процесу 

відповідної країни, і від того, як ця модель працює з питаннями фактів.  

Цього питання у своїй роботі торкається і вітчизняний дослідник 

А.О.Філіп’єв, який підходить до проблематики з боку питання процесуального 

характеру іноземного права. Дослідник слушно зазначає, що “головною 

перевагою ставлення до іноземного права під час його застосування, як до факту, 

є те, що в даному разі суд звільняється від тягаря встановлення змісту іноземних 

правових норм... У той же час, головною перевагою альтернативного сприйняття 

іноземного права (як права – прим. автора) є те, що внаслідок такого підходу 

застосування іноземного права набуває характеру офіційності” [18, p. 118]. При 

цьому серед інших переваг підходу “як до права” дослідник згадує, зокрема те, 

що: “дозволено перегляд застосування іноземного права у вищих інстанціях, 

забезпечена процесуальна активність суду, надано офіційний характер 

тлумаченню іноземних правових норм” [18, p. 122]. Серед країн, для яких 
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характерний перший підхід А.О.Філіп’єв називає переважно країни загального 

права та Францію, а для яких другий – країни континентального права та 

Латинської Америки [18, p. 112]. 

За результатами згаданого порівняльно-правового дослідження серед країн 

ЄС виділяють три основні підходи до ставлення до процесуального статусу 

іноземного елементу для розгляду справи: диспозитивне ставлення (“dispositive 

regime”), імперативне ставлення (“non-dispositive regime”) та подвійне ставлення  

залежно від суті розглядуваного питання (“dual regime”).  

При першому підході, характерному в першу чергу для країн загального 

права (Великобританія, Ірландія, Кіпр), іноземний елемент вважається просто 

одним з фактів, які мають бути доведені сторонами при посиланні на них. Однак, 

зазначена модель властива і для певних країн контитентального права (Мальта, 

Нідерланди, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція і Швеція), яким 

характерна більш пасивна роль судді у цьому відношенні [61, p. 10].  

При другому підході суддя ex oficio зобов’язаний встановити наявність чи 

відсутність іноземного елементу у справі. Серед країн, судді яких зобов’язані 

відшукати у справі іноземний елемент (з відповідними наслідками роботи з 

колізійною нормою), в дослідженні названо Австрію, Болгарію, Чеську 

Республіку, Естонію, Угорщину, Італію, Латвію, Литву, Румунію, Португалію, 

Польщу, Словакію, Словенію та Іспанію [61, p. 11]. 

Україну слід віднести також до ряду країн з імперативним ставленням судді 

до іноземного елементу. Український закон про МПрП безпосередньо в тексті 

документу (статті 4(1) і 5(6)) визначає існування іноземного елементу ключовою 

передумовою затосування колізійної норми. При цьому, як зазначає вітчизняний 

науковець М.Й.Штефан (ще в контексті ЦПК, що діяв до процесуальної реформи 

2017 року [62]), правило про обов’язок доказування і подання доказів, а також про 

оцінку доказів повністю застосовується до справ з участю іноземного елемента 

[63, pp. 577-578]. Так, відповідно до статей 60 та 57 старого ЦПК, у справі з 

іноземним елементом можуть бути використані як докази будь-які фактичні дані, 

на підставі яких у визначеному законом порядку суд встановлює наявність або 
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відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші 

обставини, які мають значення для правильного вирішеня справи. А щодо оцінки 

доказів, то відповідно до статті 212 старого ЦПК жодні докази не мають для суду 

наперед встановленої сили. Тому, якщо у справі наявні фактичні дані про 

існування іноземного елементу, суддя має встановити наявність відповідної 

обставини. І такий його обов’язок не залежатиме від того, чи було заявлено 

якоюсь із сторін про наявність такої обставини у справі як іноземний елемент. 

Так, іноземний елемент розглядається, як свого роду “місце зустрічі 

колізійної норми і норми цивільного процесу”. А серед питань, відповідь на які 

допоможе охарактеризувати модель цивільного процесу в тій чи іншій країні, 

зокрема, зазначають: “чи можуть питання фактів підніматись лише сторонами?” 

або “чи може суддя з власної ініціативи здійснювати дослідження фактів?” [61, p. 

9]. 

Природа предмету правової кваліфікації (фактична чи юридична) 

Науці відомі різні погляди на те, що саме підлягає правовій кваліфікації на 

різних стадіях розгляду справи з іноземним елементом. Одні вчені доводять, що 

це фактичні відносини (зокрема, при з’ясуванні суддею предмету і підстав 

заявленого позову). Інші – що то властиві цим відносинам правові норми (в першу 

чергу, обсяг і прив’язка колізійної норми при визначенні, яке право має 

застосовуватись до регулювання відповідних фактичних відносин). Треті 

звертають увагу взагалі на правовідносини (як їх врегульовано нормами 

застосовуваного права).  

Прибічником фактичної природи правової кваліфікації в минулому столітті 

виступив дослідник Е.Рабель [64]. Дослідник стверджував, що кваліфікувати 

треба саме фактичні обставини справи, надаючи їм, власне, у такий спосіб 

відповідного юридичного навантаження. Серед прибічників Е.Рабеля у своїй 

праці Дж.Фальконбридж [6, p. 111] називає, зокрема, італійського дослідника Ago, 

посилаючись на відповідну з робіт останнього [65]. Пізніше на підтримку такого 

твердження [53, pp. 45-60] Е.Рабель  розвинув доктрину Ф.Савіньї про те, що саме 

обставини із соціального життя є предметом колізійних норм, а не 
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правовідносини, якими вони врегульовані, і не сама норма права [11, p. 53]. Як 

уже зазначалось, ідею фактичної природи предмету правової кваліфікації розділяє 

і український науковець професор В.І.Кисіль. Визначаючи правову кваліфікацію 

основою процесу правозастосування, він розкриває її суть через “підведення 

конкретних життєвих обставин під абстрактні правила поведінки”. При цьому 

дослідник говорить про вивчення (суб’єктом правозастосування) обставин справи 

та наданих сторонами пояснень, правову оцінку фактів, встановлення правової 

природи правовідносин з метою підбору належної норми, здатної вирішити спір, 

визначаючи правову кваліфікацію в якості загальнотеоретичного питання 

(проблематика якого більш детально розроблена в розрізі кваліфікації злочинів у 

кримінальному праві) [44, pp. 199-200]. 

Подібну думку висловлює і швейцарський дослідник вон Овербек, 

посилаючись на відповідну працю грецького науковця Ф. Францескасіса 

(Ph.Francescakis) [45, p. 489], який під кваліфікацією розуміє “інтелектуальну 

операцію, відому кожній галузі права, що представляє собою співставлення 

ситуації з фактичного світу, з якої виникає відповідне питання, з даними 

відповідних норм права з метою відшукання тієї самої норми права, що має 

застосовуватись до відповідної ситуації”. Та для цілей міжнародного приватного 

права, потрібно визначити відповідну юридичну природу “питання, що постає”, 

щоб визначити до якої категорії обсягу колізійної норми (“catégorie de 

rattachement”) вона входить, та визначити колізійну норму, що підлягатиме 

застосуванню, як наслідок [10, p. 91].  

На підтримку такого підходу французький дослідник Бертран Ансель 

(Bertrand Ancel) зазначав, що “сприйняття норми права в якості самостійного 

об’єкту правової кваліфікації приводить або в глухий кут, або ж до двозначності у 

світлі існування двох різних норм різних законодавців, які одночасно можуть 

бути визнані застосовними в силу того, що складатимуть самостійні предмети 

правової кваліфікації, якщо тільки застосовною не буде визнано взагалі жодну”. В 

якості такого роду двозначності автор наводить приклад, коли одна іноземна 

норма буде визнана застсовною в силу того, що кваліфікується в якості 
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персонального закону (“lex patriae”) спадкодавця, а інша – в якості закону 

відкриття спадщини (“lex successionis”). В якості належної альтернативи Бертран 

Ансель представляє предметом кваліфікації “фактичнй склад, якого торкнулась 

уже юридична обгортка в силу заявлення позивачем тієї чи іншої вимоги, тобто - 

предмет і підстави позову”. А розвиваючи думку в контексті ініційованого 

судового процесу, автор звертає увагу на те, що відповідні фактичні обставини 

мають підкріплюватись тими чи іншими нормами права, на яких, власне, і 

грунтується позов. А тому природнім було б і правову кваліфікацію проводити 

саме в рамках такого права, як наприклад, шукаючи у ньому відповідь на питання, 

чи міг би позивач претендувати на предмет позовної вимоги за тим правом, на яке 

він сам посилається [66, p. 340]. 

Поряд із цим достатньо цікавим є погляд канадського дослідника 

Дж.Фальконбриджа, відповідно до якого предметом кваліфікації виступає не що 

інше, як юридичне питання (“legal question”) чи суть питання (“question in issue”), 

яке є похідним результатом від аналізу потреби у застосуванні відповідної 

колізійної норми до певного фактичного складу.  

Відповідно до розуміння автора, у підході Дж.Фальконбриджа мається на 

увазі саме юридична конструкція (юридичне питання), якою оперує обсяг 

колізійної норми. При цьому дослідник виходить з того, що сам предмет 

колізійної норми носить юридичну природу, а не фактичну [6, p. 106]. Так, 

Дж.Фальконбридж сам проводить паралель [6, p. 111] між своєю категорією 

“юридичне питання” та поняттям “узагальнених правових категорій” (“notion de 

grouppement”), про яке згадує французький дослідник П.Лаполь1. Посилаючись на 

П.Лаполя [67, p. 115], Дж.Фальконбридж зазначає, що виступаючи предметом 

колізійної норми (а відповідно і предметом правової кваліфікації) відповідна 

“узагальнена правова категорія” має юридичну природу. Дослідник стверджує, 

що подібне групування правових категорій, якими оперує колізійна норма, є ні 

                                         
1 Посилаючись на роботу Л.Раапе [113, p. 479], П.Лаполь визнає його провідну роль у погляді на колізійну норму, 
як групу національних норм, поєднаних за певною ознакою, запозиченою саме із цього національного права [67, 
p. 117]. 
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чим іншим, як поєднанням відповідним законодавцем своїх норм національного 

права за певною ознакою для посилання на них у колізійній нормі. Подібну думку 

розвиває і дослідник Л.Раапе, і в результаті подальшого аналізу приходить до 

висновку щодо розмежування сфери дії тлумачення і кваліфікації.  

 

Процеси правової кваліфікації і тлумачення, як «два боки однієї медалі» 

Почнемо з твердження, що наводить у своїй роботі вітчизняний дослідник 

В.Я.Калакура (з посиланням на російського вченого О.Н.Садікова [52, p. 453]), 

відповідно до якого “правознавство розглядає кваліфікацію не як разовий акт, а як 

процес оцінки наявних фактичних відносин з метою з’ясування їх змісту та 

обрання норми, що підлягає застосуванню, тобто вона передує безпосередньому 

застосуванню правової норми і є відповідальним етапом у процедурі її реалізації, 

оскільки саме якість кваліфікації відносин визначає їх подальшу долю” [27, p. 

131]. 

Цікавим вбачається підхід до поняття правової кваліфікації в міжнародному 

приватному праві і в роботі дослідника В.В.Балдинюка. Він пропонує окремо 

виділити в цьому процесі три послідовні етапи через такі поняття, як "фактична 

кваліфікація", "нормативна кваліфікація" та "кваліфікаційне тлумачення" [17, p. 

51]. При цьому до фактичної кваліфікації автор відносить "роботу з об'ємною 

частиною колізійних правовідносин", яка  включає: встановлення обставин 

справи, їх групування, систематизацію та пошук компетентного інституту на 

норми. Під нормативною кваліфікацією розуміється робота з відповідним 

правовим інститутом чи нормою, що спрямована на "визначення правової мети 

інституту/норми та фактичного складу, покладеного законодавцем в його/її 

основу". На цьому етапі, як зазначає дослідник, йдеться про "юридичну стиковку" 

інституту/норми та фактичного складу, за наявності якого він/вона має діяти. А 

під кваліфікаційним тлумаченням автор розуміє "дії по розкриттю змісту 

застосовуваної юридичної норми міжнародного приватного права (як колізійної, 

так і уніфікованої матеріально-правової) для того, щоб віднайти застосовне 

право" [17, pp. 51-52].  
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Розглядаючи процес правозастосування, дослідник виділяє такі три стадії: 

встановлення фактичних обставин справи, встановлення юридичної основи 

справи (через вибір та аналіз юридичних норм), а також вирішення справи та 

документальне оформлення прйняття рішення [17, pp. 12-13]. Так, з позиції 

В.В.Балдинюка встановлення фактичного складу справи та віднесення її до 

компетенції певного правового інституту відкриває перед суддею шлях до такої 

іншої стадії застосування права, як тлумачення [17, p. 13].  

Поряд із цим дослідник зазначає, що кваліфікація полягає в юридичній 

оцінці правової норми і спрямована на з'ясування її мети; тоді як тлумачення є 

з'ясуванням правового змісту такої норми. А призначення кваліфікації за таким 

підходом вбачається у "віднесенні правового елементу фактичних обставин до 

якого-небудь правового інституту" [17, p. 15]. Посилаючись на В.І.Кисіля [44, p. 

179],  автор зазначає, що кваліфікація має місце при роботі з обсягом колізійної  

норми, тоді як тлумачення - при роботі з прив'язкою, представляючи собою 

процес мислення, спрямований на з'ясування змісту застосовуваної норми шляхом 

встановлення значення і змісту встановлених нею термінів [17, p. 16]. 

Резюмуючи, що кваліфікація - це пошук компетентної норми права та/або 

визначення її мети/цілі, а тлумачення - це визначення понять, якими оперує 

обрана норма, В.В.Балдинюк зазначає, що коли йдеться про прив'язку колізійної 

норми, то кваліфікація і тлумачення переплітаються більш тісно, і виділити їх 

фактично неможливо [17, p. 17]. На окрему увагу заслуговує і підхід дослідника, 

за яким обсяг колізійної норми вказує на коло відносин, до яких норма 

застосовується [17, p. 20], і чим він більший (обсяг колізійної норми), тим більше 

постає питання про кваліфікацію за lex causae [17, p. 23]. 

Як бачимо, в контексті роботи з обсягом колізійної прив'язки, 

В.В.Балдинюк намагається розмежовувати поняття кваліфікації і тлумачення, 

визнаючи, що коли йдеться про прив'язку, вони "переплітаються" [17, p. 17]. 

Віддаючи належне науковій новизні та структурній оригінальності 

запропонованого підходу, зупинимось більш детально на зазначеній автором 

загальній меті процесу. А саме, на тому, щоб "віднайти застосовуване право". З 
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цієї позиції центральним елементом в підході дослідника вбачається "визначення 

правової мети норми чи інституту", що на наш погляд, корелює з підходом до 

правової кваліфікації за функціональним призначенням тієї чи іншої норми. 

Останній розділяється, зокрема, швейцарським дослідником Альфредом Е. вон 

Овербеком (Alfred E. von Overbeck), який є прибічником більш широкого погляду 

на кваліфікацію (розглядаючи її, як стосовно обсягу, так і стосовно прив'язки) [10, 

p. 91]. А приймаючи за мету (чи функціональне призначення) відповідної норми 

інтерес, що лежить в основі відповідної колізійної норми, бачимо чимало 

спільного і між підходами В.В.Балдинюка та німецького вченого Г.Кегеля 

(G.Kegel).  

На підхід Г.Келеля посилаються, в свою чергу, A.E. von Overbeck (ведучи 

мову про окремий доктринальний підхід до питання правової кваліфікації [10, p. 

92] та В.В.Трутень (як на такий, що розділяє значимість місця відшукування 

змісту іноземного права серед центральних питань в міжнародному приватному 

праві [16, p. 4]). 

Окремим цікавим аспектом дослідження В.В.Трутеня є визначення 

встановлювання меж існування іноземного права ("шляхом розкриття ефекту 

елімінації"). Цей ефект, в свою чергу, передбачає, що вітчизняне право при 

застосуванні іноземного виключається "не в частині, що прямо застосовується", а 

"в частині, що встановлюється". А остання складається із більшого обсягу норм 

приватного права (а ніж ті "що прямо застосовуються"), включаючи додатково 

також і інші, неприватні норми.  

Основний фокус дослідження В.В.Трутеня обернено на виділення окремих 

стадій процесу застосування колізійних норм в рамках встановлювання змісту 

іноземного права [16, p. 9]. Розділяючи підхід російського дослідника 

О.І.Садікова до застосування колізійних норм, автор пропонує введення понять 

"первинної та вторинної констатації", як двох стадій, які "чітко відокремлені і 

різні за своїми правовими компонентами" (які не завжди розрізняються, а іноді 

навіть і змішуються, в літературі). До первинної констатації автор відносить 

з'ясування питань, чи застосовується колізійна норма взагалі, яка саме і до права 
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якої країни вона відсилає. Вторинну ж констатацію він пов’язує із застосуванням 

вже не самої колізійної норми, а норми матеріального права - національного чи 

іноземного. Аналогічне розмежування можемо спостерігати і у О.І.Садікова в 

контексті поняття «кваліфікація» [52, pp. 452-453], яке дослідник, в свою чергу, 

ототожнює з поняттям «тлумачення колізійної норми» [52, p. 452].  

Отже, розділяючи ідею двостадійності підходу до кваліфікації, О.Н.Садіков 

стверджує про відсутність доктринальних альтернатив стосовно вторинної, тобто 

такої що має місце після визначення застосовного права. Така вторинна 

кваліфікація має здійснюватись за підходом lege causae і зводиться до тлумачення 

окремих категорій застосовного права. В контексті первинної кваліфікації (тобто 

такої, що має місце до вирішення колізійного питання, і служить для цього 

відправним пунктом) автор визнає множинність доктринальних течій з цього 

питання. Тут О.Н. Садіков перелічує, зокрема, три класичні теорії та посилається 

на їх огляд, представлений в роботах Л.А.Лунца [68, pp. 284-294] та A.Dicey і 

J.H.Moris [42, pp. 34-39].  

Сам же В.В.Трутень звертає увагу "не стільки на зміст класифікації, скільки 

на розщеплення проблеми" (на дві окремі стадії – прим.автора), розкриваючи її 

окреме методологічне значення [16, pp. 12-13]. 

Окремо В.В.Трутень виділяє стадію "встановлення юридичної основи 

справи", розуміючи під цим "вибір і аналіз норми, що має застосовуватись". 

Посилаючись на відповідну специфіку міжнародного приватного права, дослідник 

аргументує, що "ці два поняття - застосування і вибір (відшукування) іноземного 

права - ставляться поряд", називаючи їх "взаємопоєднаними (амальгованими) 

проблемами міжнародного приватного права". При цьому В.В.Трутень 

наголошує, що "поняття встановлення юридичної основи справи можна 

ототожнювати тільки з терміном встановлювання іноземного права", тоді як 

терміни "відшукання чи вибір" у контексті іноземного права називає "дещо 

вужчими, оскільки потрібно зважати також і на аналогію та тлумачення" [16, pp. 

66-67]. 
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Ведучи мову про "встановлення юридичної основи справи" [16, p. 66], на 

наш погляд, В.В.Трутень фактично передає зміст підходу до правової кваліфікації 

"la via media", представленого канадським науковцем Дж.Фальконбриджем 

(J.Falconbridge), про який згадано також в якості окремого доктринального 

підходу до питання правової кваліфікації в роботі вон Овербека [10, p. 92].  

Як зазначає Л.Раапе, питання інтерпретації (тлумачення) понять для цілей 

розмежування області застосування однієї колізійної норми від іншої, яке виникає 

у цьому процесі, не має нічого спільного з кваліфікацією [69, pp. 406, 477, 518].  

Як бачимо, досить дискусійним виглядає і наведений в роботі Л.А.Лунца 

загальний висновок дослідника Е.Рабеля про недоречність виділення проблеми 

правової кваліфікації із загального правила про тлумачення колізійної норми. І з 

цього приводу розділяємо резюме сучасного дослідника Р.Букхарі, що: “більшість 

дослідників, які торкаються питання взаємозв’язку між поняттям правова 

кваліфікація та тлумачення норми, схоже, що просто збиваються з пантелику 

через відсутність чіткого розмежування між границями цих двох понять” [35, p. 

162] Так, Е.Рабель виходить з того, що при сприйнятті вживаних колізійною 

нормою понять як узагальнених, проблема кваліфікації зводиться не до вирішення 

“прихованих колізій” (яких в принципі тоді немає), а до встановлення змісту цих 

понять звичайними способами тлумачення правової норми [53].  

М.Вольфом також висловлювалась подібна точка зору, але в аспекті саме 

прив’язки. Німецький дослідник вважав, що в колізійній нормі кваліфікації 

підлягає лише обсяг, а питання прив’язки взагалі не повинно викликати 

складностей. Адже воно підлягає вирішенню в рамках звичайного тлумачення 

внутрішньодержавної норми (тобто за законом суду) [51, pp. 165-166]. При цьому, 

допускаючи певні ускладнення, з якими може зустрічатись суд у питанні правової 

кваліфікації, М.Вольф бачить корінь проблеми не стільки у відшуканні 

відповідної кваліфікації в іноземному праві, скільки в наявності прогалин серед 

національних колізійних норм країни суду [51, p. 182]. 

Цікаво, що з цього приводу швейцарський дослідник вон Овербек навпаки 

звертає увагу на “досить розповсюджений вузький підхід до правової кваліфікації 
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– як кваліфікації категорій, якими оперує саме колізійна прив’язка”. Проте, 

зазначає вчений, в більш широкому аспекті питання кваліфікації, рівним чином, 

відноситься і до категорій, якими визначається обсяг колізійної норми. Серед 

останніх дослідник особливу увагу приділяє таким категоріям як: “траст”, форма 

заповіту, захист прав неповнолітніх, міжнародна купівля-продаж та звичайне 

місце проживання особи [70, pp. 54-60]. 

Вітчизняний вчений В.І.Кисіль також підтримує підхід, за яким питання 

кваліфікації постає саме в контексті обсягу колізійної норми. У цьому відношенні 

дослідник у своїй роботі посилається на М.Вольфа [51, p. 155], зазначаючи, що 

“питання про колізійну прив’язку необхідно відрізняти від питання кваліфікації”. 

І на прикладі аналізу певної української колізійної норми показує, що питання 

правової кваліфікації постає у відношенні обсягу такої колізійної норми, а 

питання тлумачення – у відношенні її прив’язки [15, pp. 178-179]. Адже, як 

стверджує дослідник, “якщо тлумачення – це з’ясування змісту норми права, 

статті закону або юридичного терміна в нормі права, то кваліфікація може 

виявитись з’ясуванням суті якогось поняття з неправової сфери” [15, p. 179] 

Резюмуючи освітлені вище погляди видатних науковців різних часів і країн, 

автор схиляється до висновку, що кваліфікація, як і тлумачення, представляють 

собою своєрідний «місток між фактом і правом», рух по якому можливий в обох 

напрямках. При цьому визначальною характеристикою виступатиме сам вектор 

такого руху. Так, будучи спрямованим від факту до права, такий вектор 

представляє собою правову кваліфікацію, а у зворотному напрямку – тлумачення 

норми права. 

Об’єктивні передумови доктринальних протиріч у підходах до правової 

кваліфікації у міжнародному приватному праві 

Як охарактеризував вихідну методологічну відмінність між класичною 

європейською та англо-американською наукою права вітчизняний дослідник 

О.О.Мережко, “європейське юридичне мислення засновано на філософському 

раціоналізмі, англо-американське – на емпіризмі і прагматизмі” [71, p. 16]. 

Цікавим є також погляд дослідника на сучасне колізійне право США, як на 
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методологію вирішення колізій [71, p. 55], а також його висновок в контексті 

прецедентного підходу американського судді, що “в реальному житті 

національний суд не застосовує іноземне право, а в своєму рішенні створює 

специфічну норму ad hoc національного права, використовуючи при цьому 

іноземну норму в якості зразка” [71, p. 116].  

І з цього приводу, французький компаративіст Рене Давид на сторінках 

своєї широкоцитованої роботи [72] використовує певну алегорію щодо класичної 

норми закону країни континентального права. З приводу передачі сприйняття 

такої норми англійським суддею дослідник зазначає, що “він (маючи на увазі 

континентального суддю – прим. авт.) побачить в ній лише розпливчату формулу, 

покликану показати суддям загальну директиву про те, що має вважатись 

справедливим у цьому зв’язку”.  

В такий спосіб науковець протиставляє континентальне поняття норми 

права англійському поняттю “правової норми” (“legal rule”), що є більш вузьким, і 

для отримання останньої “треба буде дочекатись, доки суди винесуть у 

відношенні цього питання рішення у певній справі”. Адже саме таким чином, на 

переконання Рене Давида, може бути встановлено зв’язок тих чи інших фактів з 

юридичним поняттям та відповідними юридичними наслідками останнього. Отже, 

як резюмує дослідник, для англійського судді джерелом правової норми буде 

рішення, в якому саме суд встановить, що певна юридична конструкція “мала 

місце в даній справі і за даних обставин,” а не те, що в законі буде описано 

абстрактні обставини, з якими пов’язано існування такої юридичної конструкції 

[72, p. 307].  

В той же час, інші дослідники згадують про характерність такої природи і 

континентальній нормі права. Так, зокрема, В.Я.Калакура зазначає, що 

“застосування норм судом є кінцевою метою і вершиною функціонування 

правової норми взагалі”. І в розвиток цієї думки він наводить, зокрема, цитату з 

роботи О.Ф.Скакун [73, p. 419], де стверджується, що “будь-яка, навіть 

найдосконаліша норма, без її належного застосування є мертвою, фактично 

нечинною; ... без реалізації право втрачає свій соціальний зміст і призначення”. А 
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також, із посиланням на роботу Л.А.Лунца [74, p. 262] дослідник зазначає, що 

“майже про будь-яку норму права можна сказати, що її зміст з достатньою 

повнотою розкривається в процесі її застосування до конкретних правовідносин, а 

кожен новий випадок застосування збагачує зміст норми” [27, p. 130]. 

Проте, як резюмує із розставленням відповідних акцентів Рене Давид, 

“норма англійського права невідокремлювана від тих чи інших елементів 

конкретної справи, і лише ці елементи і дають можливість зрозуміти її значення. 

Норма ця не втілюється в законодавчій формулі. Факти пронизують структуру 

англійського права і нерідко самі потрапляють до числа правових норм” [72, pp. 

307-308].  

Пояснюючи суть такого методу, Рене Давид зазначає, що “за допомогою 

таких виключень англійські юристи намагаються все більш і більш обмежити 

сферу застосування і зміст норми, яка у своєму первісному вигляді завжди 

здається їм занадто загальною” [72, p. 332]. Так, щодо характерної особливості 

англійської концепції “legal rule” дослідник зазначає більш тісний зв’язок 

загального права (як витвору судді) “не з тлумаченням, а з технікою відмінностей, 

яка і представляє собою метод англійського права” [72, p. 305].  

В цьому дослідник протиставляє англійський підхід континентальному. 

Останній автор називає “замкненою системою”, в якій “норми права носять 

загальний характер”, а існування прогалин в праві взагалі визнається дуже 

складно. Тому для такої замкненої системи через застосування і тлумачення права 

здійснюється пошук так званого “розуму”, втіленого законотворцем в самому 

діючому праві. Англійський же підхід, навпаки, виходить з того, що в праві 

апріорі прогалини і їх багато, і тому цей самий “розум” визнається “допоміжним 

джерелом права, покликаним заповнити ці прогалини”. І відповідно, “техніка 

тлумачення права заміщається технікою виключень (“distinctions”), за допомогою 

якої встановлюються нові, більш точні норми, а не застосовуються уже існуючі”. 

Таким чином, Рене Давид обгрунтовує відкритість системи англійського 

загального права, де “постійно створюються нові норми, засновані на розумі” [72, 

p. 328].  
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З огляду на це, виникають певні аналогії в контексті різних поглядів на 

інститут правової кваліфікації в принципі, особливо з точки зору вчених англо-

американських шкіл. Так, вченим континентальних країн властиво в якості 

предмету кваліфікації бачити передусім питання факту (фактичний склад, 

фактичні обставини, підстави позову [15, p. 177]) [53, pp. 45-60] [65] [45, p. 489] 

[10, p. 91]. В той же час, представникам шкіл англо-американської правової сім’ї 

більш природньо бачити питання права в якості предмету правової кваліфікації 

(правові категорії, інститути, поняття, правові норми, тощо) [6, pp. 106, 111] [50, 

p. 22] [40, p. 60]. 

Така тенденція схиляє нас до висновку про необхідність сприйняття 

зазначених підходів різних вчених у тісному їх зв’язку з контекстом (тобто з 

принципами справляння правосуддя чи цивільного процесу у їх рідній країні). 

Адже сама техніка оперування з питаннями факту і питаннями права різниться в 

руках континентального судді і судді країни загального права. 

Розкриваючи суть підходу до тлумачення міжнародних договорів, 

О.О.Мережко акцентує увагу на відмінності між тлумаченням і застосуванням 

юридичних норм, що існує лише з точки зору теорії. Адже, якщо тлумачення 

представляє собою “правильне з’ясування юридичної норми” (яке можна зробити 

і на абстрактному рівні), то “застосування стосується конкретних фактів і подій у 

реальному житті, які повинні відповідати цій нормі”. Проте, резюмує дослідник: 

“на практиці не існує чіткої межі між тлумаченням і застосуванням права, 

оскільки судові органи ... виконують обидві функції одночасно” [75, p. 235]. На 

думку автора, наведене твердження дуже влучно передає одночасно і відмінність 

між процесами тлумачення норми права та правової кваліфікації в широкому 

сенсі. Адже, остання, в свою чергу, виступає невід’ємною частиною застосування 

тієї чи іншої норми права. 

Так, посилаючись на французького дослідника Франсуа Ріго (F.Rigaux), 

вітчизняний вчений О.О.Мережко наводить підхід, за яким “факт” і “право” не 

відносяться до двох абсолютно різних світів. В контексті чого Ф.Ріго стверджує 

[76, pp. 48-49], що “факт”, до якого звертаються практики в області права, “не є 
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сирим фактом, який існує за рамками якого небудь правового означення”. Адже 

“для того, щоб охоплюватись нормою, життєва ситуація має містити специфічні 

фактори, які можуть бути зазначені лише із застосуванням юридичної концепції”, 

а остання “обов’язково відноситиметься до тієї чи іншої правової системи”. Із 

таких передумов французький дослідник робить цікавий висновок: “якщо кілька 

національних систем права заявляють свої права на регулювання однієї життєвої 

ситуації, то остання втрачає свою очевидну ідентичність і розщеплюється на 

кількість концептуальних одиниць, рівну кількості правових систем, готових 

сприймати дану ситуацію” [22, pp. 286-287]. 

Аналогічно і російська дослідниця Г.К.Дмітрієва зазначає, що 

“застосування норми права неможливе без її тлумачення: встановлення її змісту 

та ідентифікації її з тими фактичними обставинами, в яких її має бути 

застосовано. Юридична кваліфікація фактів у відповідності до правової норми та 

умов її застосування (зі сферою застосування) є одним із аспектів тлумачення 

права”. В контексті колізійної норми дослідниця робить акцент на правових 

поняттях, що містяться в обсязі та складають основу прив’язки колізійної норми, 

а тому “щоб застосувати колізійну норму необхідно, по-перше, з’ясувати, тобто 

розкрити зміст цих юридичних понять, а по-друге, співвіднести їх з фактичними 

обставинами, за яких цю норму має бути застосовано, з тим, щоб упевнитись, що 

фактичні обставини відповідають обсягу і прив’язці колізійної норми. Іншими 

словами, треба надати тлумачення колізійної норми у нерозривному зв’язку з 

фактичними обставинами, за яких її має бути застосовано, або надати юридичну 

кваліфікацію” [54, pp. 150-151]. 

З приводу розмежування понять кваліфікації та тлумачення окремо 

висловлювались, зокрема, і вітчизняні дослідники В.І.Кисіль [15, p. 179] та 

В.В.Балдинюк [17, p. 142]. Підтримуючи думку, що ці два процеси (кваліфікації і 

тлумачення) абсолютно різні, закцентуємо увагу, що вони практично завжди ідуть 

поряд. І навіть якщо говорити про правову кваліфікацію в міжнародному 

приватному праві, як обмежену лише задачею відшукання належної колізійної 

норми (відокремлюючи рамки оперування цим поняттям від рамок застосування 
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колізійної норми з подальшим пошуком належної норми матеріального права), ми 

все одно одночасно працюємо і з елементами фактичного світу (як з предметом 

правової кваліфікації) і з елементами світу правових категорій (як з предметом 

тлумачення правової норми). 

 

1.2. Підходи до правової кваліфікації, як методу в теорії і практиці 

Як влучно зазначила наприкінці минулого століття дослідниця В.Алярус 

(V.Allarousse), проблема конфлікту кваліфікацій відноситься до категорії таких, 

для яких можна “довічно, та марно займатись пошуком ідеального рішення” [12, 

p. 481]. Та при усій дискусійності і відсутності єдиного погляду на проблематику 

правової кваліфікації у міжнародному приватному праві, виділяють три певною 

мірою протилежні доктринальні течії, що в літературі часто називаються 

класичними теоріями правової кваліфікації. До них відносяться lege fori, lege 

causae, та автономна теорія. Поряд із трьома класичними, ряд авторів виділяють 

окремо також підхід «первинної» та «вторинної» кваліфікації (що, зокрема, 

втілено в австрійській доктрині), та так звану кваліфікацію “серединного підходу” 

(“la via media”), запропоновану канадським дослідником Фальконбриджем. Такий 

перелік швейцарський дослідник вон Овербек пропонує розширити і згадує про 

кваліфікацію відповідно до інтересу, захист якого лежить в основі колізійної 

норми («Internationalprivatrechtliche Qualifikation»)1, та кваліфікацію за 

функціональним призначенням (“par la fonction”), більш детальну увагу яким буде 

приділено окремо.  

 

Класична теорія lege fori 

Перша, найдавніша і найбільш розповсюджена теорія говорить, що правова 

кваліфікація має проводитись за законом суду (lex fori). Серед її засновників з 

часів позаминулого століття Л.А.Лунц називає німецького дослідника Франца 

                                         
1 представлену в роботі дослідника Г.Кегеля [146, p. 142] 
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Кана (Frantz Kahn) і французького Етьєна Бартена (Etienne Bartin), та дослідників 

з минулого – таких, як, зокрема, І. Нібуайє (I.Niboyet), Анрі Батіфоль (Henri 

Batiffol), M. Gutzwiller, H.Lewald, G.Melchior, Лео Раапе (Leo Raape), A.Robertson, 

A.Ehrenzweig та P.Arminjon. Швейцарський вчений von Overbeck говорить про 

теорію кваліфікації lege fori, як висвітлену, зокрема, в роботі дослідників Batiffol і 

Lagarde [66, p. 338] та в роботі дослідників Raape і Sturm [77, p. 275]. 

Серед простих пояснень виправданості підходу lege fori Л.А.Лунц зважає на 

те, що колізійні норми національні, а тому “розмовляють кожна на своїй 

національній правовій мові” і користуються поняттями своєї правової системи 

[68, p. 284] . 

Франц Кан, якого вважають одним із засновників lege fori, визначав такі 3 

види “конфліктів”, притаманні процесу застосування колізійних норм, і які 

потребують вирішення. Серед них:  

1) конфлікт, який виникає в силу того, що дві країни мають колізійні 

прив’язки, різні навіть зовні (наприклад, одна lex domicili, а інша – lex patrie);  

2) конфлікт в силу того, що колізійні прив’язки в двох країнах зовні 

однакові, але різні по своїй суті (наприклад, коли в цих країнах під lex domicili 

мається на увазі не одне і те ж);  

3) так званий прихований конфлікт, коли колізійні прив’язки в двох країнах 

і зовні і по суті однакові, однак застосування їх не призводить до однакового 

результату, бо предмет кваліфікації - чи питання, яке постає перед судом - 

кваліфікується в таких двох країнах по-різному [78, p. 238]. 

Американський дослідник Р. Паскаль в своїй роботі [5, p. 718] зазначає, що 

Е.Бартен в обгрунтування підходу lege fori виходив з того, що колізійні норми 

мають таку ж саму юридичну силу, як і норми національного права, і мають 

застосовуватись таким чином, як їх розуміє суддя. В такий спосіб пояснюється, 

що кваліфікація суддею в одній країні може не співпадати з кваліфікацією в 

іншій, і що вирішення цієї проблеми неможливе в спосіб, відмінний від повної 

уніфікації колізійних прив’язок (чого не може бути реалізовано в принципі) [25, p. 

734].  В той же час французький дослідник допускає два виключення з підходу 
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lege fori. По-перше, природа самого майна (рухоме майно чи нерухомість) має 

завжди визначатись за законом місця його знаходження (lege situs) [25, p. 246], а з 

приводу того, в якій країні знаходиться річ, спорів в принципі виникати не 

повинно [25, pp. 251-255]. А по-друге, принцип свободи вибору сторонами права, 

що має застосовуватись, повинен мати щонайширшу сферу застосування там, де 

йдеться про договір [25, p. 472].  

В частині першого виключення аналогічний підхід розділяє і вітчизняний 

дослідник В.І.Кисіль (зокрема, коментуючи український закон про міжнародне 

приватне право 2005 року [15]), а в частині другого – О.О.Мережко [75]. 

Р.Паскаль настипним чином резюмує висновок Е.Бартена щодо 

безальтернативності підходу lege fori.  Адже, інакше, зазначає він “сприйняття як 

іноземних концепцій, застосованих у колізійних нормах, звело б нанівець намір 

законодавця, закладений у такі колізійні норми. В той же час дослідник 

наголошує, що використання національних кваліфікацій у застосуванні 

іноземного права могло б призвести до спотворення відповідного іноземного 

права” [5, p. 719].  

Французький дослідник Анрі Батіфоль (Henri Batiffol) в середині минулого 

століття зазначав: «якщо ми хочемо, щоб правові системи співіснували у своєму 

оригінальному вигляді і функціонували у взаємній співпраці, їм потрібно 

пристосовуватись одна до одної; а таке пристосування передбачає, в свою чергу, 

що кожна з цих систем має вивчати іншу, застосовуючи до цього власні засоби, 

які має, і завдяки яким отримує можливість адаптації своїх власних концепцій до 

іноземних». При цьому дослідник визначав, що кваліфікація lege fori може 

призводити до “взаємної адаптації” правових інститутів, лише коли мова йде про 

близькі правові концепції ти системи [23, pp. 33-34]. Із зазначеним підходом у 

сучасній науці пов’язують зародження конценції “адаптації”,1 як окремого 

напряму в рамках французької школи. Серед видатних представників останньої 

                                         
1  термін “адаптація”, у французькій літературі переважно зустрічається, як “adaptation”, а в англійській – також як 

“adjustment” 
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(поряд із засновником концепції “адатпації” А.Батіфолем) російська дослідниця 

Л.П.Ануфрієва називає також І.Нібуайє, П.Арменжона та І.Мельхіора. Сама ж 

Л.П.Ануфрієва оцінює наведене висловлювання А.Батіфоля, як “явно 

суперечливе”, що на її думку “відображає також і вразливість такої теорії”. Адже 

“якщо ціллю є збереження оригінальності та функціональності в такому вигляді 

певної правової системи, то її пристосування до якої-небудь іншої системи 

закономірно порушуватиме її “первозданні” риси”. І розвиваючи думку, 

дослідниця стверджує, що “використання судом однієї держави власних засобів 

для з’ясування, тлумачення і застосування категорій, властивих праву іншої 

держави (часом, можливо, невідомих і зовсім праву країни суду), призводитиме 

не до співпраці, а до протиставлення правопорядків різних держав” [79, p. 245]. 

Аргументи А.Батіфоля у свій час не звучали переконливо і для Л.А.Лунца, 

як видатного представника радянської соціалістичної школи. Не погоджувався 

автор також і з твердженням німецького дослідника І.Мельхіора (G.Melchior), 

коли останній переконував у неможливості говорити про коректну відсилку 

колізійної прив’язки там, де “іноземний правовий матеріал” не охоплюється 

рамками вітчизняних правових концепцій [9, p. 254]. 

На цій же доктрині правової кваліфікації загалом було побудовано і 

монографію американського дослідника A.Robertson [50]. В той же час інший 

дослідник A.Ehrenzweig заперечував в принципі значимість для американського 

суду проблематики правової кваліфікації, виходячи із принципового застосування 

закону суду до відносин з іноземним елементом [80, p. 402].  

Вагомим аргументом на користь теорії lege fori служило твердження 

П.Арменжона, що колізійних норм поза їх віднесенням до права тієї чи іншої 

держави не існує взагалі. Підхід lege fori в світлі цього постулату представлявся 

його прибічниками чи не єдино можливим способом уникнення логічно 

порочного кола. В такий спосіб аргументувалось належне місце колізійної норми 

в праві країни суду (поряд з іншими нормами внутрішнього права). А підхід до 

кваліфікації за законом суду представлявся, як необхідна вимога законів логіки 

[81].  
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Вітчизняний дослідник А.О.Філіп’єв, у своїй роботі достатньо категорично 

висловлюється на користь lege fori, обумовлюючи дію принципу верховенства 

права застосуванням саме такого підходу. Посилаючись на те, що суд здійснює 

правосуддя на підставі права (а не лише на підставі закону), дослідник стверджує, 

що “його завданням є пошук цього права, його дослідження та застосування”. І 

переходячи до необхідності застосування з тих же причин іноземного права, 

А.О.Філіп’єв зазначає. “Природно, коли мова йде про судочинство – тобто сам 

процес здійснення правосуддя, - то ситуація виглядає дещо по-іншому, оскільки 

той же принцип верховенства права вимагає одноманітного вирішення всіх справ 

на підставі однієї формально-визначеної процедури. Саме тому процесуальна 

діяльність суду має завжди бути підпорядкована ... lex fori” [18, p. 36].  

В той же час, Л.А.Лунц слушно зауважує про відсутність жодних логічних 

перешкод до кваліфікації фактичного складу з іноземним елементом за законом 

країни, до якої тяжіє цей іноземний елемент, а отже, країни наперед відомої [9, p. 

252]. При цьому автор посилається на аргументацію американського дослідника 

Е.Рабеля (E.Rabel) того, що предметом правової кваліфікації має виступати саме 

фактичний склад, що лежить в основі правовідношення [53, pp. 45-60]. І тоді, з 

точки зору логіки, для багатьох випадків вважається однаково допустимим 

кваліфікувати фактичний склад, що містить іноземний елемент, як по закону суду 

(lex fori), так і по закону країни, до якої цей іноземний елемент відноситься (lex 

causae). 

Наприклад, як зазначає Л.А.Лунц (розділяючи у цьому відношенні 

наведений вище висновок Е.Бартена [25, p. 246], вірність якого підтримує і 

вітчизняний вчений В.І.Кисіль), складно було б поставити під сумнів доречність 

підходу до кваліфікації юридичного статусу речі за законом тієї країни, в якій річ 

знаходиться (lex rei sitae) [15, p. 189].  

Так Л.А.Лунц підводить нас до висновку про фактичну можливість та 

логічну доречність використання довільного іноземного елементу (іноземне 

місцепроживання, закордонне місце вчинення дії, тощо) в якості основи для 

кваліфікації усього відношення, ним ускладненого, за відповідною іноземною 
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правової системою. В якості ж цілі правової кваліфікації дослідник тут спирається 

на те, що “коли колізійна норма відсилає до права іноземної держави, то суд має 

застосувати це право так, щоб отримали більш ефективний захист суб’єктивні 

права, що виникли під дією даної правової системи”. При цьому Л.А.Лунц 

стверджує, що згадана ціль не розділяється прибічниками підходу lege fori, а іноді 

(маючи на увазі P.Arminjon [81] та I.Niboyet [82]) і взагалі заперечується [9, p. 

254].  

І уже в цьому Л.А.Лунц вбачає виправданість альтернативного підхіду 

М.Вольфа, який запропонував кваліфікувати відносини за законом, до якого 

відповідна колізійна прив’язка відсилає (lex causae) [51, pp. 164-166].  

Класична теорія lege causae 

Підхід lege causae передбачає використання правопорядку, якому 

підпорядковано “суть відносин”  (законом “статуту відносин”) [9, p. 237]. 

Засновником теорії кваліфікації lege causae (тобто, за законом “статуту відносин”, 

чи, іншими словами - згідно правопорядку, якому підпорядковано суть відносин) 

вважається французький дослідник Ф.Деспанє [83, pp. 253, 261], серед 

послідовників якого називають його співвітчизника А.Мейєргофа, італійського 

вченого Ж.Пачіоні [84] та німецького дослідника М.Вольфа [12, p. 485]  

На захист ідеї, що правова кваліфікація має проводитись за законом, до 

якого відповідна колізійна прив’язка відсилає, М.Вольф переконливо аргументує, 

що “досліджувати застосовність іноземного права без оперування його 

кваліфікацією - означає, не розглядати іноземне право таким, як воно є”. І з цього 

приводу М.Вольф алегорично зазначає, що Бартен зі своїми послідовниками 

(розділяючи підхід lex fori) “заплющують очі перед оригінальними портретами, 

задовольняючись колекцією карикатур” [51, p. 174]. Інший французький 

дослідник Анрі Мейєргоф (Henri Meierhof) на захист ідеї lege causae 

аргументував, що коли певна іноземна концепція невідома праву країни суду, як 

наприклад, французькому суду англо-американський траст, вона має сприйматись 

судом в розумінні, яке надає цій концепції іноземне право [86, p. 208]. 
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Л.А.Лунц, в свою чергу, підкреслює вихідний постулат теорії кваліфікації 

lege causae, за яким іноземна матеріальна норма, підлягаючи застосуванню в силу 

вітчизняної колізійної норми, не повинна бути спотворена через застосування до 

неї понять, тлумачень та кваліфікацій, які є чужими для відповідної іноземної 

правової системи. Однак, основну цінність підходу М.Вольфа, дослідник вбачає 

для спростування панівної теорії кваліфікації lege fori, а не для обґрунтування 

самостійної нової теорії [9, pp. 254-256]. Так, Л.А.Лугц визнає, що явно слабке 

місце у підході lege causae проявляється в ситуації, коли певний фактичний склад 

виявляється пов’язаним із двома і більше іноземними державами.  

Поряд із цим, на нашу думку, не виглядає переконливою достатньо смілива 

ідея М.Вольфа нейтралізувати шлейф юридичного навантаження колізійних 

прив’язок шляхом їх викладення без використання в тексті юридичних понять. 

Так, М.Вольф пропонує два приклади “інноваційних” колізійних норм, обсяги 

яких позбавлено юридичного забарвлення. Перший приклад: “якщо хтось вмирає, 

суд має застосовувати усі ті норми права, що діяли в країні його останнього 

доміцилія, які, згідно права цього доміцилія, кваліфікуються як частина права про 

спадкування.” І другий приклад: “якщо дві особи уклали між собою шлюб, суд 

має застосовувати усі ті норми права, що діяли в країні їх першого подружнього 

доміцилія, які, згідно діючого там права, регулюють наслідки шлюбу стосовно 

майна подружжя” [51, p. 175]. І хоча, на перший погляд, дійсно може здаватись, 

що ніби-то “втрачає значення, з точки зору якої країни дивитись на той чи інший 

фактичний склад”. Та одних вже наведених Л.А.Лунцем прикладів різного 

сприйняття місця укладення договору – як країна відправлення оферти (що 

характерно для континентальних правових систем) чи акцепту (згідно 

англоамериканської доктрини “поштової скриньки”) – може бути достатньо для 

сумнівів у виправданості такого інноваційного перевтілення колізійної формули 

прикріплення [9, pp. 255-256].  

В той же час, на наш погляд, подібне “інноваційне перевтілення” а 

ілюстраціях М.Вольфа більше нагадує відлуння третьої класичної теорії 

автономної кваліфікації. Те ж саме можна сказати про сприйняття понять, якими 



 69 

оперує колізійна норма “sub specie orbis” (про яке згадувалось уже в контексті lege 

fori в роботі Л.Раапе [87, p. 15]). Цікавим у цьому відношенні є і висновок, до 

якого приходить швейцарський дослідник вон Овербек, аналізуючи проблематику 

правової кваліфікації в розрізі правових категорій, вживаних у ряді Гаазьких 

конвенцій. “Особливо з огляду на Гаазьку конвенцію про опіку 1902 року, 

важливо не використовувати в положеннях міжнародних конвенцій юридичних 

термінів з надто багатим національним колоритом, характерним для внутрішнього 

права країн. І якщо для термінів "купівля-продаж" або "спадщина" скрізь 

характерно приблизно однакове змістове наповнення, ми не можемо сказати 

цього про такі терміни, як "опіка" або "місце проживання". Тому було б доцільно 

замінити їх більш нейтральними словами з фукціональним змістовим 

навантаженням” [28, pp. 60-61]. 

Віддаючи належне грунтовності та цілісності такого підходу М.Вольфа, 

більш переконливими на користь lege causae, на думку автора, виглядають 

аргументи Л.А.Лунца. Як зазначалось вище, дослідник не бачить перешкод у 

кваліфікації юридичного поняття, яким оперує прив’язка колізійної норми, за 

законом країни, до якої відноситься визначальний іноземний елемент. Однак, 

запропонована теоретична модель може працювати в ситуації, коли такий елемент 

один і, відповідно, одна відсилка до права іншої країни. Для ситуації ж 

множинності іноземних елементів звернення до lex fori вбачалося б єдиним 

логічно виправданим. І тут, не погоджуючись із мотивом М.Вольфа (щодо 

кваліфікації прив’язки апріорі за законом суду), розділяємо доцільність висновків, 

до яких дослідник приходить.  

Похідний дво-стадійний підхід (“первинної” і вторинної кваліфікації) 

А.Робертсона 

Іноді підхід lege fori розглядають лише в якості передумови для розв’язання 

колізійного питання, називаючи цей етап “первинна кваліфікація” (“primary 

characterization”), одночасно зазнаючи, що “вторинна кваліфікація” (“secondary 

characterization”) вже має проводитись за lege causae (як матеріальним законом, до 

якого відповідна колізійна норма відсилає). На такому підході до правової 
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кваліфікації було побудовано монографію американського дослідника 

А.Робертсона [39], якого вважають засновником “ступеневого” підходу - 

“первинної” та “вторинної” кваліфікації. Цей дослідник наголошував, що 

первинна кваліфікація має здійснюватись у світлі lege fori з тим акцентом, що 

мається на увазі саме колізійні норми закону суду, а не його національне право. 

Щодо вторинної кваліфікації A.Robertson стверджував про необхідність 

застосування lege causae для розуміння змісту іноземних концепцій, проте 

колізійна прив’язка завжди має тлумачитись, виходячи із lege fori [50, pp. 66, 118, 

103, 104, 105, 106, 107, 108] [39, pp. 66, 118]. Український дослідник В.І.Кисіль, 

розкриваючи зазначений підхід у своїй роботі, згадує також таких його 

представників як: Ф.Швінд (“поступова” чи “першого та другого ступеню”), 

А.Шнітцер (“первинна та вторинна”) та Л.Шойхер (“ступенева”), зупиняючись на 

певних аспектах, привнесених кожним із цих авторів [44, p. 205]. Та в цілому, 

український науковець схиляється до того, щоб в останньому етапі кваліфікації 

(“вторинній” чи “другого ступеню”, відповідно) розпізнати скоріш, “тлумачення 

норм, що їх містить внутрішньодержавне право”, аніж “кваліфікацію у 

специфічному розумінні міжнародного приватного права” [15, p. 186]. В.І.Кисіль 

також характеризує підхід “первинної та вторинної” кваліфікації, як такий, що 

знайшов втілення, зокрема, в австрійській доктрині та судовій практиці, 

незважаючи на формальну відсутність окремої статті про кваліфікацію у 

прийнятій версії австрійського закону про міжнародне приватне право [15, p. 187]. 

До прибічників підходу ступеневої кваліфікації відносять також і таких 

представників італійської доктрини, як D.Anzilotti, [109] R.Ago, [65] P.Fedozzi 

[110] та Meriggi [111]. Як зазначає в своїй роботі В.Алярус (V.Allarousse) [12, pp. 

500-501], з розвитком ідеї А.Робертсона його англійським послідовником 

Дж.Чеширом [40], вона суттєво послабшала та була піддана критиці з боку іншого 

англійського дослідника Дайсі (Dicey) [42]. Останній наводив, зокрема, такі 

аргументи проти в контексті підходу ступеневої кваліфікації:  

1) штучність розмежування процесу кваліфікації на первинну і вторинну, 

тоді як процес кваліфікації має бути “якомога менше механічним”;  
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2) через відсутність чіткого розмежування між первинною кваліфікацією і 

вторинною, з’ясування одного й того ж питання одні автори подають, як предмет 

первинної, а інші – як предмет вторинної;  

3) вдавання до  lege causae у вторинній кваліфікації викликає увесь спектр 

складностей, пов’язаних із доктриною зворотньої відсилки “renvoi” (визнаючи 

при цьому, що виправданим застосуванням lex causae можуть бути виключні 

випадки, коли за підходом до кваліфікації, запропонованим Дж.Фальконбриджем, 

суд має намір застосувати доктрину зворотньої відсилки);  

4) ілюстрація цілком логічного висновку, який навряд чи можна вважати 

прийнятним1;  

5) ілюстрація дивного парадоксу застосування lege causae на прикладі, коли 

після спливу строків позовної давності в обох країнах, у суду континентальної 

країни не лишається можливості для відмови у позові на тій підставі, що договір 

регулюється правом англо-американської країни (де позовна давність є 

інститутом процесуального права) [12, pp. 501-502]. 

 

Концепція “адаптації” А.Батіфоля як похідний дво-ступеневий підхід ” 

Прибічниками іншого, хоча теж у певному відношенні “двостадійного” 

підходу (зазначеного вище в контексті першої згадки про започаткування 

А.Батіфолем [66, p. 343, 112] концепції “адаптації”) захищається думка, що так 

звана “попередня” кваліфікація завжди проводиться з прийняттям до уваги 

контексту lex causae. При цьому на першій стадії мається за мету визначити 

правильну правову категорію та відшукати правильну правову норму. Іноді в 

літературі такий підхід можна зустріти також під назвою “двостадійної 

кваліфікації” (“two-fold theory”), авторство в якій належить французькому 

досліднику А.Батіфолю [66, p. 343, 112]. Перший етап А.Батіфоль називає стадією 
                                         

1 про невизнання англійським судом зареєстрованого в Англії офіційного шлюбу громадянина Греції і громадянки 
Англії, які постійно проживали в своїх країнах, внаслідок  застосування підходу lex causae (за яким при вступі в 
шлюб громадянина Греції на церемонії має бути присутнім католицький священик), попри те, що за 
англійською колізійною нормою дійсність шлюбу визначається за законом його укладення (“lex loci 
celebrationis”) 
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попереднього аналізу (“phase d’analyse”). Тоді, як питання вже власне кваліфікації 

(що піднімається після того, як було визначено матеріальне право, яке має 

застосовуватись до такого випадку), проводиться за lex fori, адже на цьому етапі 

вже йдеться не про попередній аналіз, а про вирішення справи (“phase de 

jugement”). Аналогічні підходи поряд з А.Батіфолем висловлювали і такі відомі 

вчені, як Lewald [112], Л.Раапе [113], І.Мельхіор [114, p. 245] та Pallieri [115, p. 

63], зазначає В.Алярус [12, pp. 497-498].  

Як показано в роботі А.Батіфоля та П.Лагарда в контексті англо-

саксонського трасту, “щоб знайти закон, яким визначатиметься дійсність трасту, 

французький суддя повинен вивчити порядок створення та призначення трасту за 

властивим йому іноземним правом, а також мету, що переслідував його 

засновник, перш ніж відносити траст до тієї чи іншої категорії міжнародного 

приватного права суду”. У цьому відношенні автори наводять ілюстративну 

цитату Мельхіора “задля розміщення іноземної юридичної матерії саме у тих 

відсіках площини національного права, що їй краще підходять”. А.Батіфоль та 

П.Лагард також підкреслюють значимість підходу, запропонованого Раапе, за 

яким “саме іноземна держава характеризує свої власні норми права, тоді як 

держава суду – їх лише класифікує”. При цьому під виразом “характеризує свої 

власні норми права” Л.Раапе вбачає досить обширне питання, до складу якого 

входять, зокрема, “з’ясування змісту, мети, природи норми, її суті, об'єкту, на 

який її спрямовано, причини наділення правом відповідного суб’єкта, іншими 

словами, стосується самої правової природи, сутності норми”. Таким чином, в 

даному випадку термін “характеризує” (“charactérise” – фр.) вжито у значенні 

правової кваліфікації1, в тому розумінні, коли предметом її виступає саме норма 

права. Термін же “класифікує” (“classe” – фр.) у наведеній цитаті використано в 

розумінні категоризації чи групування, як віднесення до тих чи інших 

узагальнених категорій і понять, вживаних у колізійних нормах [113, p. 521].  

                                         
1 (“characterisation” – англ., “qualification” – фр.) 
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І як зазначають згадані французькі вчені із посиланням на італійського 

дослідника Ago [65, p. 335], “завдання міжнародного приватного права полягає 

саме у прагненні до координації різних правових систем”. Однак, “коли згадують 

координацію, автоматично йдеться, відповідно, про розподіл, як ролей, так і 

ініціатив; і в даному випадку ініціатива належить закону суду, який виконує 

“переклад” іноземної правової концепції на мову своїх понять, з усім тягарем 

турботи про точність такого перекладу та усіма ризиками викривлення змісту, із 

ним пов’язаними”. Як зазначають автори, на таких висновках одночасно зійшлись 

різні вчені, досліджуючи питання з різних сторін. У їх числі, зокрема: Л.Раапе, 

Pallieri, Vitta, Дж.Чешир і П.Норт. І окремо посилаючись на дослідника Lewald, 

Батіфоль і Лагард підкреслюють наочність підходу Німецького Верховного Суду 

(Reichsgericht): “якщо йдеться про приписи іноземного права, невідомі праву 

німецькому, їх зміст та значення потрібно визначати з урахуванням мети та 

правових наслідків, визначених саме з точки зору такого іноземного права, і лише 

після цього вести мову про їх класифікацію в поняттях і категоріях німецького 

міжнародного приватного права” [33, pp. 343-344]. 

 

Кваліфікація за функціональним призначенням вон Овербека (“par la fonction”) чи 

піднесення класичної теорії lege fori “на щабель довершенності” (“enlightened” 

lege fori) 

Пізніше у представленому підході швейцарський дослідник вон Овербек 

вбачає започаткування кваліфікації за функціональним призначенням (“par la 

fonction”), говорячи про неї, як про певний щабель “довершеності” кваліфікації 

lege fori (“enlightened lege fori”) із посиланням на дослідника Кана-Фреунда [19, 

pp. 373-377]. Кваліфікацію за функціональним призначенням тієї чи іншої 

юридичної концепції (втіленої у тій чи іншій колізійній нормі), по суті розділяє і 

сам вон Овербек, беручи її за основу для свого пошуку наукової новизни. [46, p. 

92]  

В той же час, порівнюючи такий свій підхід (кваліфікацію за 

функціональним призначенням) з класичною автономною теорією кваліфікації (в 
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її інтерпретації в одній із франкомовних праць Л.А.Лунца [116, p. 108]), 

швейцарський дослідник приходить до висновку “про взаємну відповідність цих 

двох підходів у цілому”. При цьому, спільним для обох підходів вон Овербек 

називає, зокрема, відсутність чіткого співпадіння між юридичними концепціями, 

якими оперує колізійна норма і норма внутрішнього (національного) права [46, p. 

93]. 

Та ще більш суттєві аналогії прослідкувуються між  раніше концепцією 

“адаптації” А.Батіфоля та кваліфікацією за функціональним призначенням вон 

Овербека. У цьому відношенні сам вон Овербек посилається на одну з робіт цього 

автора в якості джерела перших згадок про теорію кваліфікації за 

функціональним призначенням (“par la fonction”) [10, p. 92]. Так само, на 

відповідні роботи А.Батіфоля [23, pp. 29-31] та Лювальда (Lewald) [112, p. 80] у 

контексті cприйняття саме юридичної функції (“fonction juridique”), втіленої до 

того чи іншого правового інституту іноземного матеріального права, явно 

посилається і Kahn-Freund [19, p. 376]. І саме в цій функції, для цілей щаблю 

“довершеності” lege fori (“enlightened” lege fori), вбачає дослідник точку 

синхронізації іноземного правового інституту з відповідною йому колізійною 

нормою закону суду [19, p. 376].  

У цьому зв’язку згадаємо Гаазьку конвенцію про визнання трастів 1985 

року (призначену для застосування країнами різних правових систем, зокрема 

тих, для яких інститут трасту невідомий), яка містить поняття трасту, виходячи з 

фактичного складу певних відносин, що лежать в його основі, та функції, яку він 

виконує.  

В результаті термін “траст”, який вживається в конвенції має дещо інший 

зміст, ніж траст, як інститут англосаксонського права. А отже, прив’язка робиться 

не до якоїсь правової категорії, а до уніфікованих фактичних обставин, які не 

залежать від того, на території якої держави вони мають місце. При цьому, вон 

Овербек, спираючись на визначення траста як правової категорії саме через ряд 

функціональних характеристик, розглядає Гаазьку конвенцію про визнання 

трастів, як приклад кваліфікації за функціональним призначенням, що ілюструє 
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одночасно і підшесення lege fori на щабель “довершеності” (“enlightened” lege 

fori).  

Як буде показано далі, завдяки такому підходу на стадії правової 

кваліфікації, що має місце до вибору компетентної правової системи (“попередня 

кваліфікація” або “фаза аналізу”) ця конвенція усуває ризик “спотворення” 

дійсного змісту трасту суддею країни континентального права (що могло б мати 

місце в процесі “невдалої” правової кваліфікації).  

При переході ж до наступного етапу - кваліфікації за застосовним правом 

(на фазі прийняття рішення) - для цих цілей конвенція безпосередньої цінності 

вже не представлятиме. Однак, і на цьому етапі вона ще здатна послужити судді в 

якості побічного інструменту перевірки підготовленого проекту висновків у 

справі. З цього приводу в роботі буде представлено авторську рекомендацію щодо 

сприйняття статті 11 конвенції в якості критерію прийнятності результатів 

правової кваліфікації у трастовій справі. 

Похідна теорія серединного підходу (“la via media”) Дж.Фальконбриджа 

Поряд із двома у певній мірі “полярними” підходами двоступеневої 

кваліфікації – американського дослідника А.Робертсона та французького 

А.Батіфоля, звернемо особливу увагу ще на теорію так званого “серединного 

підходу” канадського дослідника Дж.Фальконбриджа (J.D.Falconbridge) (“la via 

media”) [6] [117].  

Зазначимо окремо, що представляючи такий свій підхід, канадський 

дослідник виходив із певної послідовності етапів оперування судді з колізійноюї 

нормою. Останній Дж.Фальконбридж бачив, як: (1) кваліфікація питання (“the 

characterization of the question”), (2) вибір належного права (“the selection of the 

proper law”),  та (3) застосування належного права (“the application of the proper 

law”). 

Відповідно до підходу Дж.Фальконбриджа ("la via media") предметом 

кваліфікації виступає не що інше, як юридичне питання (“legal question”) чи суть 

питання, що постає із фактичного складу (“question in issue”). Іншими словами, 

дослідник ще називає його “питання, якого стосується норма права”, і зазначає, 
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що “суддя має кваліфікувати це юридичне питання для з’ясування, чи є воно тим 

самим питанням, що відображене у відповідній колізійній нормі”. І в цьому 

процесі суддя уже має можливість вдаватись до аналізу змісту внутрішнього 

іноземного права, нарівні зі зверненням до внутрішнього права суду, сприймаючи 

відовідну норму внутрішнього права як “потенційно застосовну”. Зазначений 

аналіз Дж.Фальконбридж і називає кваліфікацією питання, що перед суддею 

постає (1), допускаючи одночасне існування кількох таких “потенційно 

застосовних” норм. Наступним кроком є вибір належного права, що підлягає 

застосуванню серед “потенційно застосовних” в силу відсилки відповідної 

колізійної норми (2). І далі вже мова йде про безпосередньо співствлення 

відповідних положень належного застосовного права із фактичною ситуацією (3) 

[6, pp. 113-114].  

Зазначимо, що на відміну від ряду інших дослідників (Е.Рабеля, Ледермана, 

Аго, Анзелотті, Пальєрі, вон Овербека, В.І.Кисіля), підходи яких базувались на 

фактичній природі предмету правової кваліфікації (як уже зазаначалось в рамках 

аналізу різних підходів до предмету правової кваліфікації), теорія “серединного 

підходу” відштовхується від юридичної природи предмету правової кваліфікації.  

В той же час, предметом правової кваліфікації за “la via media” не є і 

правовідносини (як фактичні відносини, врегульовані відповідною нормою 

права), як це відображено у представленні Л.Раапе. Так останній вбачав у 

поняттях колізійної норми групування правовідносин за певними ознаками чи 

“узагальнені правові категорії” (“notion de groupement”). А в констексті правової 

кваліфікації, відповідно, говорив про необхідність “співставлення чи порівняння 

цих понять з відповідними поняттями інших правових систем, а не про 

необхідність самого по собі тлумачення колізійної норми” [6, p. 112]. 

Як пояснює сам Дж.Фальконбридж, його “юридичне питання” є 

результатом потреби у застосуванні відповідної колізійної норми до певного 

фактичного складу. В такий спосіб дослідник звертає увагу на юридичну 

конструкцію, якою оперує обсяг колізійної норми. І посилаючись на італійського 

дослідника Аго, вчений зазначає про існуючі альтернативні погляди на предмет 
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колізійної норми як на “певну категорію фактів чи на певний тип фактичних 

відносин, представлених у техніко-юридичному виразі”. Останній же, у свою 

чергу, звертається до твердження Анзілотті про правову кваліфікацію, як про 

“стиковку фактів з нормою права” з огляду на те, що “правовідношення це просто 

фактичне відношення трансформоване у правовідношення шляхом задіяння 

відповідної системи права” [117, p. 266].  

Отже, Дж.Фальконбридж виходить з того, що сам предмет колізійної норми 

носить юридичну природу, а не фактичну [6, p. 106]. У цьому зв’язку дослідник 

проводив паралель між своєю категорією “юридичне питання” та поняттям, 

запропонованим П.Лаполєм “узагальнених правових категорій” (“notion de 

grouppement”), які, виступаючи предметом колізійної норми (а відповідно і 

предметом правової кваліфікації), має юридичну природу [6, p. 111].  

Дж.Фальконбридж характеризує свій підхід, як такий, що певним чином 

повторює “ступеневий” підхід А.Робертсона та Дж.Чешира (“первинної” та 

“вторинної” кваліфікації), однак із ним не співпадає. Спільним, зокрема є 

вбачання юридичної природи в предметі колізійної норми та предметі правової 

кваліфікації. В той же час дослідник не погоджується із тим, що аналіз іноземного 

права може відбуватись лише на етапі “вторинної” кваліфікації [117, pp. 268-269]. 

Як характеризує підхід “la via media” сучасна дослідниця В.Алярус, 

“одержаний в його процесі висновок суду про застосовне право є лише 

попереднім, та підлягає подальшому аналізу суддею на предмет виправданості 

для застосування саме його”. Такий аналіз може проводитись, зокрема, через 

оцінку, чи дійсно іноземна норма є нормою матеріального права, тощо. При 

цьому в числі недоліків останнього слід зазначити, що для його застосування 

суддя має знатись на іноземному праві, як на своєму власному [12, p. 499]. Однак, 

не менш логічним, на перший погляд, може виглядати і подібне твердження про 

недоліки для будь-якої взагалі згадки про lex causae (як в класичному прояві, так і 

у тій чи іншій похідній теорії правової кваліфікації). В той же час, будучи 

представником англо-американської правової системи, Дж.Фалькобридж окремо 

зазначає про доступність для судді як належного доказу (в рамках звичайної 
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англо-американської практики) для цілей встановлення змісту іноземного права 

отримання показань щодо його змісту від експерта з такого іноземного права [6, p. 

114]. 

Дж.Фальконбридж резюмує свою теорію в наступних семи постулатах [117, 

pp. 280-281]. 

(1) Предметом колізійної норми виступає юридичне питання (а не 

правовідношення або фактичне відношення), яке випливає з певної фактичної 

ситуації, а колізійна норма визначає той локальний елемент у фактичній ситуації, 

що є визначальним для такого юридичного питання. Такий локальний елемент 

виступає прив'язкою, тобто елементом, що пов'язує певну фактичну ситуацію з 

конкретною країною, і, таким чином, визначає право цієї країни, як належне 

право, в рамках якого міститься регулювання відповідного юридичного питання. 

Тобто йдеться про право, що має застосовуватися до відповідної фактичної 

ситуації для отримання остаточної відповіді на юридичне питання. 

(2) Прикладами таких юридичних питань є: (a) дійсність шлюбу з позиції 

форми; (b) дійсність шлюбу по суті; (c) дійсність заповіту з позиції форми (d) 

дійсність заповіту по суті; (e) спадкування землі без заповіту (за законом), (f) 

спадкування рухомого майна без заповіту (за законом), тощо. 

 (3) Предметом кваліфікації є юридичне питання в тому сенсі, що його 

стосується будь-яке внутрішнє право (чи то право країни суду, чи то іноземне 

право), яке потенційно може бути застосовним до фактичної ситуації. 

Кваліфікація є визначенням юридичного питання, якого стосується відповідна 

норма права, а відповідно, і визначенням правової природи (чи кваліфікацією) цієї 

самої норми права. 

(4) Метою кваліфікації є визначення того, чи підпадає певне юридичне 

питання, якого стосується відповідна правова норма, під суть того юридичного 

питання, яким оперує відповідна колізійна норма, і, відповідно, чи має та чи інша 

правова норма застосовуватись до фактичної ситуації.  
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(5) Будь-яка потенційно застосовна норма внутрішнього права має 

сприйматись із встановленням її змісту в контексті цього права (як права, 

частиною якого вона є). 

(6) Якщо внутрішнє правило є іноземним, суду має бути представлено 

свідчення експертів з іноземного права щодо змісту норми права в розумінні 

такого іноземного права, включаючи його кваліфікацію за цим правом. 

(7) В кінцевому рахунку задачу співставлення юридичного питання, якого 

стосується та чи інша норма внутрішнього права, з юридичним питанням, 

зазначеним у відповідній колізійній нормі, слід вирішувати за правом суду 

(приймаючи до уваги колізійні норми суду, та правила розмежування різних 

колізійних норм між собою). Однак, колізійну норму при цьому слід тлумачити 

“sub specie orbis”, тобто з “космополітичної” або світової точки зору, допускаючи 

її застосування до внутрішніх норм іноземного права. Так, зокрема, внутрішня 

іноземна правова норма не повинна кваліфікуватись судом певним чином лише 

через те, що таким чином кваліфікується відповідна вітчизняна внутрішня 

правова норма, виражена в інших термінах або з іншим змістом. 

Відповідно до розуміння автора цього дослідження, оперуючи поняттям 

“кваліфікація” (із використанням англійського терміну “characterization”, як 

найбільш коректного, за словами самого дослідника [6, p. 103], аналогу 

французького терміну “qualification”, що на початку минулого століття потрапило 

до мов різних європейських країн саме шляхом транслітерації) Дж.Фальконбридж 

веде мову про тлумачення колізійної норми, як процес, спрямований від права до 

факту. При цьому такий процес тлумачення проходить на практиці паралельно із 

правовою кваліфікацією саме фактичного складу. А остання ж, у свою чергу, 

полягає у підведенні його під правові категорії, окреслені у колізійних нормах, 

аналізованих з цією метою. 

В той же час привертає до себе увагу і той факт, що оствітлений сьомий 

постулат теорії  “серединного підходу” Дж.Фальконбриджа (“la via media”), по-

перше, містить також відлуння класичної автономної теорії (в частині 

“космополітичного” сприйняття обсягу колізійної норми), а по-друге, повністю 
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відповідає статті 7 українського закону про міжнародне приватне право (в частині 

“врахування” права іноземної держави при неможливості визначити норми і 

поняття шляхом тлумачення правом України), про що буде зазначено далі. 

Класична автономна теорія кваліфікації  

Третім класичним підходом до питання правової кваліфікації вважається 

теорія автономної кваліфікації, представлена в роботі Е. Рабеля (E.Rabel) [53]. 

Дослідник підходить до розуміння вжитих у колізійній нормі юридичних темінів з 

позиції узагальнення понять різних внутрішньодержавних систем, що має бути 

продуктом порівняльного правознавства. Так Е.Рабель стверджує, що некоректно 

юридичним поняттям, використовуваним у колізійних нормах, надавати те ж саме 

наповнення, яке вони мають у внутрішньому матеріальному (цивільному) праві. 

При цьому дослідник виходить з самої цілі колізійної норми, застосування якої 

пов’язане з необхідністю належним чином кваліфікувати правові інститути різних 

країн [53, p. 47]. Дослідник Р.Паскаль до послідовників Е.Рабеля відносить [5, p. 

721], зокрема, французького дослідника Wigny [88, pp. 392, 418] та 

американського Rheinstein [89, pp. 232, 257] 

На підтримку свого підходу Е.Рабель зазначає, що якщо поняття, вжиті в 

колізійній нормі, матимуть буквально співпадати з цивілістичними поняттями (як 

вони розкриваються із усієї сукупності внутрішньо-державних цивільно-правових 

норм), то колізійна норма взагалі втратить будь-який сенс, припинивши служити 

відсилці до іноземного закону.  

Шотландський дослідник проблематики міжнародного приватного права 

A.E.Anton у своїй широко цитованій праці зауважує, що іноді для цілей 

внутрішнього матеріального права і для колізійного права буває доречно 

спиратись на різні поняття [85, pp. 385, 386]. Така позиція ілюструється на 

прикладі розмежування таких понять, як “нерухомість” чи “рухоме майно”,  або 

поняття “спадкова маса”.  

Доречно згадати також М.М.Богуславського з його акцентом на те, що будь-

яка колізійна норма спрямована на визнання її дії невизначеним колом іноземних 

держав [90, pp. 89-90].  
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Таким чином доводиться, що логічний, на перший погляд, підхід для 

виправдання lege fori (що поняття, які вживаються у колізійних нормах певної 

держави, не можуть мати іншого значення, ніж ті, що вживаються в її 

матеріальному праві) заперечується іншим, не менш логічним (що поняття, за 

допомогою яких визначається обсяг колізійної норми, повинні мати узагальнений 

характер, тобто бути спільними для різних правових систем).  

Таку ж позицію в середині минулого століття підтримував і швейцарський 

дослідник Нідерер (Niederer). А дослідник Макаров (Makarov) зазначав, що 

кваліфікація іноземного правового інституту за законом суду має на увазі не 

повне співпадіння, а лише “певну схожість” правових понять обох правопорядків. 

[9, p. 257]. 

Іншими словами, чим менше в колізійній нормі вжито специфічних 

юридичних термінів, тим більш однакового застосування її в різних країнах 

можна досягти. І зазначені мотиви склали основу для появи третьої (автономної) 

теорії правової кваліфікації у 30х роках минулого століття (освітлені, зокрема, в 

роботах E.Rabel та W.B.Beckett) [85], [32, p. 484]. 

Як і у випадку з теорією lege causae, Л.А.Лунц визнає саме критику панівної 

на той час теорії lege fori найціннішим в теорії Рабеля [9, p. 256]. При цьому 

дослідник наводить приклади фактичного застосування автономної теорії 

прибічниками lege fori без визнання достойного окремого місця за нею. Так 

дослідник Л.Раапе пропонував тлумачити колізійну норму “sub specie orbis”, не 

обмежуючись вузькими рамками власних матеріально-правових понять [87, p. 15]. 

А дослідник Ясін (Yasseen) підкреслював, що терміни колізійної норми, 

спрямовані на регулючання “приватних міжнародних відносин”, мають зміст, 

відмінний від того, що мають ці ж терміни в нормах, якими регулюються 

внутрішні відносини [49, pp. 412-413, 439, 448-451]. Доцільно також у цьому 

відношенні згадати ідею міжнародного приватного права, як глобального 

приватного права, озвучену на сторінках роботи вітчизняного науковця 

О.О.Мережка [22, p. 328].  
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На окрему увагу заслуговує освітлений в більш ранній роботі вон Овербека 

підхід до сприйняття суддею понять, вживаних у міжнародній конвенції. Так, 

посилаючись на науковця А.Ф.Шніцера (A.F.Schnitzer) [91, p. 702], дослідник 

стверджує “цілком очевидно, що неоднакове тлумачення понять, що фігурують у 

запроваджених конвенцією правилах, може звести нанівець всі зусилля щодо 

уніфікації останніх. І лише визнання наднаціонального характеру за цим 

документом змогло б цьому запобігти”. І це свідчить про те, що саме в руках 

судді знаходиться можливість недопустити такого роду різночитань при 

тлумаченні. І поряд із тлумаченням вживаних у конвенії понять відповідно до 

об’єкта і цілей міжнародного договору (як встановлено у статті 31 Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів1 [92]) судді доведеться прикладати 

чимало зусиль задля правильного розуміння цих термінів, адже це є запорукою, у 

свою чергу, і правильної правової кваліфікації фактів у конкретній справі [93, p. 

60]. На наше переконання, вон Овербек ведучи мову про концепцію автономного 

тлумачення вживаних у міжнародному договорі юридичних понять, одночасно 

рухається у паралельній площині з теорією автономної кваліфікації. 

Прибічниками теорії автономної кваліфікації – було здійснено спробу 

трактувати юридичні поняття, якими оперує колізійна норма, автономно, 

незалежно від внутрішньодержавного матеріального права тієї чи іншої країни. 

Така кваліфікація може бути отримана шляхом аналітичного узагальнення понять 

внутрішнього права різних правових систем. Прибічники цієї теорії виходили з 

того, що якщо різні держави проводитимуть правову кваліфікацію відповідно до 

своїх власних правових систем, це знецінить основне призначення існування 

колізійних норм, яке полягає у забезпеченні гармонізації суті судових рішень по 

спорах з іноземним елементом [94, p. s144].  

Певний час такий підхід переважно сприймався дослідниками як цікавий 

лише теоретично, та ситуація кардинально змінилась після його першого 

застосування Європейським Судом Справедливості у справі Eurocontrol [95], а 
                                         

1 що набула чинності для України 14 травня 1986 року (відповідно до офіційних даних щодо статусу) 
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згодом і в ряді інших [96], [97], [98], [99]. У справі Eurocontrol правовій 

кваліфікації підлягало поняття “цивільних і комерційних справ” для цілей 

з’ясування чи підпадає певне бельгійське рішення під сферу застосування чинної 

на той час версії Брюссельської Конвенції 1968 року (по часу - до явного 

виключення зі сфери її застосування, визначеній у ст.1, податкових та інших 

рішень публічного характеру). 

Проводячи таку кваліфікацію, Суд виходив з того, що при тлумаченні 

змісту терміну “цивільні і комерційні справи” для цілей застосування Конвенції, 

треба спиратись не на право відповідної держави-члена, а спершу, на цілі та 

механізм самої конвенції, і потім на загальні принципи, що становлять основу 

національних правопорядків.   

В такий спосіб, для цілей тлумачення положень міжнародної конвенції слід 

виходити з її основної мети (а саме, уніфікації законів певного напрямку у певних 

країнах), щоб не допустити її знецінення чи неможливості досягнення в принципі 

її цілей (в результаті різного сприйняття положень конвенції різними державами-

членами). Тому Судом у зазначеному рішенні було застосовано підхід звернення 

до загальних принципів, що становлять основу національних правопорядків, а не 

до правової системи конкретної держави [95].  

Вважаємо доцільним також зазначити про певні паралелі, що 

прослідковуються в підходах ЄСПЛ до автономного тлумачення в контексті 

Європейської конвенції про права людини (чи в офіційному перекладі Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод) [100] (далі – “ЄКПЛ”) таких 

понять, як, зокрема: “суд”, “житло”, “майно”, “сімейне життя”, тощо. [101, pp. 27-

28] Аналогію, що привертає до себе увагу, особливо відчутно при визнанні 

“наднаціонального характеру” галузі міжнародного приватного права (не 

обмежуючись його місцем у частині внутрішнього права тих чи інших країн).  

З приводу автономного підходу в контексті російського правового поля 

дослідниця Г.К.Дмітрієва висловлювала думку, що “автономну кваліфікацію, як 

спосіб тлумачення колізійних норм не може бути покладено в основу в діяльності 

суду та інших правозастосовних органів по вибору права”. При цьому, 
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приймаючи до уваги, напевно, статтю 31 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів1, вчена нагалошувала, що “юридично така кваліфікація 

можлива лише в рамках міжнародних договорів, спрямованих на уніфікацію 

матеріального і колізійного права” [54, p. 160]. 

До протилежного висновку в конексті українського правового поля 

приходить, зокрема, вітчизняний науковець О.О.Мережко. Дослідник стверджує, 

що автономна кваліфікація (яку пропонує Е.Рабель), може бути отримана за 

допомогою узагальнених понять різних міждержавних систем, і що таке 

узагальнення може бути продуктом лише порівняльного правознавства. І саме 

такий порівняльний метод вбачає О.О.Мережко в якості єдино можливого для 

реалізації частини 2 статті 7 українського зкону про міжнародне приватне право 

[22, p. 317], а саме: “Якщо норми і поняття, що потребують правової кваліфікації, 

не відомі праву України або відомі під іншою назвою або з іншим змістом і не 

можуть бути визначені шляхом тлумачення правом України, то при їх правовій 

кваліфікації також враховується право іноземної держави” [29]. 

До дещо проміжного підходу схилявся Р.Паскаль. Дослідник стверджував 

про свого роду “придатність до кваліфікації” за автономним принципом лише 

обсягу колізійної норми, як “суті питання, що постає у тій чи іншій справі”. При 

цьому дослідник стверджував, що цей підхід ніяк не підходить до кваліфікації 

колізійної прив’язки. Адже остання є ні чим іншим, як “елементом локалізації” і 

має однозначно відсилати до певної правової системи. А досягти однозначності у 

цьому питанні (без залежності від альтернатив обраного суду), дослідник вважає, 

можна лише шляхом уніфікації самих колізійних прив’язок та їх “наповнення” на 

рівні міжнародних угод. До таких висновків Р.Паскаль прийшов, аналізуючи по 

суті автономну теорію кваліфікації, як складову “серединного підходу” 

Дж.Фальконбриджа (“la via media”). Останню же він представляв через 

“функціональне сприйняття суті питання, що постає у тій чи іншій справі”, 

вбачаючи “основу такої універсальності саме через аналіз порівняльно-правових 
                                         

1 чинної для Російської Федерації з 29 квітня 1986 року (відповідно до офіційних даних щодо статусу) 
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вчень” [5, pp. 723-724]. При цьому Р.Паскаль  розглядав підхід Фальконбриджа, як 

контрастуючий із поглядами Е.Бартена, Арменжона, Нібуайє, Чешира, 

Фальконбриджа, Лорензена та Біля, як прибічників lege fori [5, pp. 719-720]. 

І в цьому зв’язку було б доцільно згадати про два притилежні доктринальні 

підходи (функціональний та постмодерністський, в основі розмежування яких 

лежить визнання ступеню культурно-правових відмінностей) до питання 

можливості створення в принципі системи норм європейського приватного права 

шляхом використання методів порівняльно-правових досліджень. Зазначимо, що 

на переконання О.О.Мережка, наука і практика сучасного міжнародного 

приватного права потребують творчого синтезу цих двох підходів  [22, pp. 311-

313].  

Резюмуючи огляд доктринальних підходів до правової кваліфікації, 

швейцарський науковець вон Овербек зазначає, що поряд із трьома класичними 

(lege fori, lege causae та автономною теорією), виділяють окремо також і: підхід 

первинної та вторинної кваліфікації (що його, зокрема, втілено в австрійській 

доктрині) та так звану кваліфікацію “серединного підходу” (“la via media”), 

запропоновану канадським дослідником  Дж.Фальконбриджем (J.Falconbridge). 

Цей список швейцарський дослідник пропонує розширити, зокрема, додавши 

кваліфікацію відповідно до інтересу, захист якого лежить в основі колізійної 

норми (Internationalprivatrechtliche Qualifikation), представлену в роботі 

німецького дослідника Дж.Кегеля (G.Kegel) [102, p. 142], а також кваліфікацію за 

функціональним призначенням (говорячи про неї, як про подальший розвиток 

кваліфікації lege fori – “enlightened lege fori” – з посиланням на дослідника Кана-

Фреунда [19, pp. 373-377]). 

В контексті ж України, на думку автора цього дослідження, визначальна 

роль має залишатись сьогодні саме за судовою практикою, для становлення і 

розвитку якої наразі склались оптимальні умови, про які буде зазначено окремо. 

Йдеться про останні надбання доктрини правової кваліфкації, які втілено в ст. 7 

українського Закону про МПрП, (при тому, що ним допускається і висока ступінь 

гнучкості у підходах до найбільш дискусійних питань предмету і методу). А 
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маючи в арсеналі (зокрема, надбання обов’язкової для застосування практики 

ЄСПЛ), вважаємо, що саме судова практика може напрацювати цілісні, послідовні 

і взаємоузгоджені підходи до здійснення правової кваліфікації із паралельним 

тлумаченням колізійної норми. 

Український закон про МПрП як надбання для правової кваліфікації 

На окрему увагу заслуговує підхід, втілений українським законодавцем в 

статті 7 Закону про МПрП, який, на нашу думку, покликано зблизити (а в ідеалі, 

навіть, поєднати) класичні теорії кваліфікації lex fori та автономну, збагатившись 

при цьому ще і елементами теорії lex causae (одночасно, представляючи при 

цьому втілення концепції “адаптації”).  

Цікаво зазначити, що в в ключових моментах стаття практично не зазнала 

змін впродовж понад 20-річний життєвий цикл проекту цього закону, 

запропонованого ще у 1993 році науковцем В.Я.Калакурою (будучи включеною 

тоді під номером 4). Так в проекті 1993 року ми бачимо наступні положення.  

“Стаття 4. Правова кваліфікація.  

У випадку виникнення спору щодо правової кваліфікації фактів або 

відносин, що розглядаються судом, з точки зору визначення права для 

застосування, слід виходити з тлумачення норм у відповідності до закону країни 

суду.  

Якщо закон країни суду не знає якого-небудь правового інституту, або знає 

його під іншим терміном та іншим змістом, і цей інститут не може бути 

визначений шляхом тлумачення норм закону країни суду, то при його правовій 

кваліфікації необхідно врахувати також іноземне право, що регулює даний 

правовий інститут”  [21, p. 167]. 

Для порівняння наводимо також текст сучасної статті 7 прогресивного 

українського закону про МПрП.  

“Стаття 7. Правова кваліфікація.  

1. При визначенні права, що підлягає застосуванню, суд чи інший орган 

керується тлумаченням норм і понять відповідно до права України, якщо інше не 

передбачено законом.  
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2. Якщо норми і поняття, що потребують правової кваліфікації, не відомі 

праву України або відомі під іншою назвою або з іншим змістом і не можуть бути 

визначені шляхом тлумачення правом України, то при їх правовій кваліфікації 

також враховується право іноземної держави.” [29] 

Як бачимо, в обох варіантах явно прослідковується основний підхід lege fori 

(частина перша статті 4 та відповідно частина 1 статті 7), збагачений підходом 

lege causae, як субсидіарним в контексті сприйняття в т.ч. і колізійної прив’язки, 

що відсилає до іноземного права (частина друга статті 4 та відповідно частина 2 

статті 7).  

З цього приводу науковець В.І.Кисіль підкреслював вдалий текст статті 7, 

зазначаючи, що “сучасна версія є більш гнучкою”. В частині гнучкості, на думку 

автора, дослідник звертає увагу, що наголос в нормі робиться саме на відшуканні 

належного правопорядку (а не на кваліфікації відносин в цілому, з огляду на 

більш вузьке значення терміну “правова кваліфікація” для цілей закону про 

МПрП, як “визначення права, що підлягає застосуванню до правовідносин з 

іноземним елементом”). І в такий спосіб захищається достатність терміну 

“врахування” по відношенню до іноземного права [15, p. 189].  

Така оцінка нагадує, зокрема,  запропоновану французьким дослідником 

А.Батіфолем концепцію “адаптації”. Так, дослідник виділяє окремо процес 

оперування судді з колізійною нормою (допускаючи прийняття до уваги суддею 

положень іноземного права ще на етапі до її вибору) і називає його стадією 

попереднього аналізу (“phase d’analyse”). При цьому безпосередньо кваліфікація, 

за підходом А.Батіфоля відбуватиметься вже на стадії винесення рішення (“phase 

de jugement”) [66, p. 343]. При цьому А.Батіфоль, як зокрема, і О.Н.Садіков, 

виходять з більш широкого поняття кваліфікації, не обмеженої рамками лише 

вирішення колізійного питання, та аргументи на користь того, що таке розуміння 

охоплюється задачами міжнародного приватного права [52, p. 450], нами 

повністю розділяються. 
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При цьому, згаданий в контексті теорії кваліфікації “серединного підходу” 

(“la via media”) принцип “врахування” права іноземної держави не містить 

жодних протиріч із втіленим у статті 7 Закону про МПрП при “неможливості 

визначити відповідні норми і поняття шляхом тлумачення правом України”. З 

цього, на наш погляд, випливає узгодженість українського закону з 

доктринальним підходом канадського дослідника Дж.Фальконбриджа. В той же 

час, вважаємо звернути особливу увагу на необхідність розмежування понять 

“кваліфікація” і “тлумачення”, в розумінні яких Дж.Фальконбридж використовує 

англійський термін “characterization”. 

Поряд із цим, підхід українського законодавця нагадує і запропоновану 

французьким дослідником А.Батіфолем концепцію “адаптації”. Так, він виділяє 

окремо процес оперування судді з колізійною нормою (допускаючи прийняття до 

уваги суддею положень іноземного права ще на етапі до її вибору) і називає його 

стадією попереднього аналізу (“phase d’analyse”). При цьому безпоседньо 

кваліфікація, за підходом А.Батіфоля відбуватиметься вже на стадії винесення 

рішення (“phase de jugement”) [66, p. 343]. При цьому А.Батіфоль, як зокрема, і 

О.Н.Садіков, виходять з більш широкого поняття кваліфікації, не обмеженої 

рамками лише вирішення колізійного питання, та аргументи на користь того, що 

таке розуміння охоплюється задачами міжнародного приватного права [52, p. 

450], нами повністю розділяються. 

А повертаючись до частини 2 статті 7 закону про МПрП, досить вдалою і 

простою у сприйнятті вважаємо її оцінку, запропоновану В.Я.Калакурою у своїй 

більш пізній роботі. Як зазначив дослідник, така редакція статті “дає 

“пом’якшувальну” можливість звертатись до іноземного права. Право на таке 

звернення вказує слово “враховується”, яке можна трактувати як дозвіл на 

застосування, оскільки інше розуміння могло б означати, що у вказаних випадках 

тлумачення юридичних понять і термінів базується виключно на основі 

українського права”. Таким чином, “закон запропонував додатковий і цілком 

коректний спосіб порівняння та врахування понять у іноземному праві в разі 
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неможливості визначити юридичні поняття на основі права України” [27, pp. 134-

135]. 

Таким чином, оперуючи цитованим вище алегоричним висловлюванням 

дослідника А.Феррер-Кореа (A. Ferrer-Correia), викладений в статті 7 українського 

закону про міжнародне приватне право підхід до правової кваліфікації 

представлено в якості піднесення на щабель “довершеності” lege fori 

(“enlightened” lege fori). При цьому, сприйняття тексту цієї статті має відбуватись 

крізь призму концепції “адаптації”. І її еволюція набула ґрунтовного опрацювання 

в тому, що саме втілена в іноземному правовому інституті функція, має братись за 

точку синхронізації такого інституту з відповідною колізійною нормою закону 

суду. І в цьому вбачається визначальна роль саме за судовою практикою, для 

становлення і розвитку якої наразі склались оптимальні умови. Адже на 

сьогоднішній день найкращі надбання доктрини правової кваліфікації втілено у 

профільному Законі про МПрП, і ним допускається при цьому висока ступінь 

гнучкості в підходах до найбільш дискусійних питань предмету і методу.  

 

1.3. Ілюстрація проблематики правової кваліфікації на прикладі трасту 

Як уже зазначалось, питання правової кваліфікації відноситься чи не до 

найскладніших проблем міжнародного приватного права. Про складність цієї 

проблеми, зокрема, може свідчити існування ряду різних підходів до правової 

кваліфікації, пов’язаних із висвітленням тих чи інших її аспектів, про які 

зазначалось раніше. Особливої уваги заслуговує випадок, коли правова 

кваліфікація пов’язується з певною юридичною конструкцією, невластивою для 

певної країни. Ілюстративним прикладом в даному відношенні може стати така 

юридична конструкція англосаксонського права, як “траст” (trust) чи “довірча 

власність” [118].  

Як буде більш детально пояснено в наступному розділі, англосаксонський 

траст понад не одне століття вбачався конструкцією, вельми загадковою і 

незрозумілою для юристів континентального права. Класично цю конструкцію ще 

називали “стильовою особливістю англо-саксонської правової сім’ї” [119, p. 413]. 
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Певні казуси у цьому зв’язку проявляються при моделюванні різних підходів до 

правової кваліфікації, що розглядатимуться далі на прикладі абстрактної 

трастової справи. 

Серед основних передумов такої загадковості трасту вчені різних часів 

класично називали специфіку його виникнення. Нагадаємо, що англо-саксонський 

траст виник у правовому середовищі, кардинально відмінному від правового 

середовища континентальних країн. А серед особливостей такого його рідного 

середовища – надто високий ступінь впливу на формування правових норм 

визнавався за судовою владою (у порівнянні із впливом влади законодавця). 

Маючи справу з відношенням трасту, ускладненим іноземним елементом, 

важливою задачею є тлумачення правових наслідків, спричинених існуванням 

певного фактичного складу. Залишаючись в рамках використання колізійного 

методу, для досягнення такої мети необхідно вирішити, яким матеріальним 

правом слід керуватись в тому чи іншому випадку. Адже, саме нормами 

визначеного матеріального права описуються правові наслідки того чи іншого 

фактичного відношення. У цьому відношенні ми лише поверхнево торкнемось 

згадок про альтернативний метод “визнання правових ситуацій”, що з’являються 

впродовж останніх десятиліть в доктрині міжнародного приватного права [120], і 

стосовно трастів, зокрема [121].  

Специфічність інституту трасту породжує певні ускладнення при спробі 

провести правову кваліфікацію поза рамками його рідної правової системи. Так, 

правова кваліфікація трасту суддею країни континентального права демонструє 

комплекс питань, що мають бути враховані при спробі побудови універсальної 

теоретичної моделі правової кваліфікації. Отже, розглянемо на прикладі трасту 

проблематику питання правової кваліфікації у міжнародному приватному праві. 

Кваліфікація трасту за підходом lege fori  

Суттєві ускладнення виникають у зв’язку з відсутністю єдиного підходу до 

вирішення цієї задачі. Як зазначалось вище, науці міжнародного приватного права 

відомі, щонайменш, три теорії правової кваліфікації. Розглянемо кожну з них, 
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спираючись на конкретний приклад, і спробуємо розібратись, який підхід 

представляється найбільш доцільним при правовій кваліфікації відносин трасту.  

Перша класична теорія стверджує, що кваліфікація, будучи передумовою 

для вирішення судом колізійного питання, повинна і може визначатися лише за 

законом суду (lex fori). Повертаючись до фактичного складу трасту, відповідно до 

lex fori континентальний суд повинен застосувати право континентальної країни 

(як країни суду) та знайти в ньому норму, що регулює такі фактичні відносини. І 

якщо суд піде таким шляхом, то висока ймовірність висновку, що далі мова йтиме 

про широко відомий країнам континентального права інститут представництва. 

Проте, це не зовсім (точніше, зовсім не) відповідає істинному змісту 

досліджуваного відношення. Оскільки (за рідним загальним правом 

англосаксонських країн) траст - це не щось схоже на представництво, а певне 

“розщеплення” права власності, одні елементи якого належать трасті, а інші - 

бенефіціару1 [72, pp. 296-297] . 

Показові справи “Courtois v. Ganay” і “Harrison v. Credit Suisse” (1970) 

У справі Courtois v. Ganay 1970 року [122], що розглядалась у Франції, 

кваліфікацію трасту було проведено з прийняттям до уваги закону країни 

загального права. Зв’язок трасту з країною загального права було визначено за 

доміцилієм його установника, а презюмований вибір загального права в якості 

застосовного дозволив французькому судді, у свою чергу, коректно сприйняти 

англосаксонський траст. У цій справі кваліфікація lege fori (через функціональну 

аналогію) призвела до відшукання договірної конструкції складної (змішаної) 

природи. І правові наслідки, визнані за таким рішенням, відповідали намірам 

установника трасту 

Зазираючи в історію становлення швейцарської судової практики у 

питаннях правової кваліфікації трастів, звернемо увагу на справу Harrison v. 

Credit Suisse 1970 року [123]. Як зазначає швейцарський науковець вон Овербек, 

                                         
1 з приводу образності вжитого поняття “розщеплення” зазначється окремо в цьому ж розділі дослідження 
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посилання на цю справу було характерне для ряду досліджень вчених в якості 

прикладу визнання у цій країні цільового ефекту від створення іноземних трастів 

[124, pp. 105-106]. Певна специфіка справи полягала у тому, що в якості трасті 

виступав швейцарський банк, а в якості юрисдикції суду, компетентного 

розглядати справу, сторонами було обрано швейцарський кантон Цюрих. За цих 

обставин компетентний суд прийшов до висновку про неявний вибір сторонами 

швейцарського права в якості застосовного до цієї конструкції (трасту). І далі, 

відповідно, до відсутності у швейцарському праві конструкції, що в точності 

відповідала б наявній в обставинах справи конструкції трасту. При цьому суд 

зазначив, що швейцарський правопорядок не передбачає, зокрема, можливості 

розщеплення власності, як риси, характерної для трасту. Та задавшись питанням 

про те, яка з національних конструкцій була б здатна призвести до правових 

наслідків, найбільш подібних до наслідків трасту, суд в результаті кваліфікації 

lege fori прийшов до висновку, що мова має йти про договір комплексного 

характеру, до якого буде застосовуватись швейцарське право відповідно до 

швейцарських колізійних норм. При цьому суд сприйняв вибір сторонами 

швейцарського суду як вибір також і швейцарського матеріального права в якості 

застосовного.1 Варто зазначити, що сам вон Овербек не підтримує використання 

судом останнього аргументу, вважаючи більш вдалим приклад визнання вибору 

права, що мався на увазі, на користь юрисдикції не континентального, а 

загального права – за доміцилієм установника трасту (постановленого за 

аналогічних обставин континентальним французьким судом в порядку апеляції у 

справі Courtois v. Ganay 1970 року [122]). Однак, як зазначає вон Овербек, 

зробивши вибір на користь континентального швейцарського права, 

швейцарський федеральний суд все ж таки зміг “максимально наблизити правові 

наслідки до відповідності намірам засновника трасту”. І досягти такого ефекту 

вдалось через заміщення невідомої конструкції (трасту) комбінацією таких 

                                         
1 Закцентуємо увагу, що мова йде про Швейцарію, яка не була стороною Брюссельської Конвенції, і про 1970 рік, 
коли сама Брюссельська Конвенція не містила положень про трасти, що з’явились із підписанням 
Люксембурзького Договору у 1978 році. 
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конструкцій національного права, як “представництво (“mandat”), фідуційна 

передача майна (“transfert de propriété à titre fiduciaire”), дарування (“donation”) та 

договір на користь третьої особи (“stipulation pour autrui”)” [124, p. 106]. 

Альтернативні приклади правової кваліфікації трасту за lege fori 

У більш пізній роботі (виданій у часовий проміжок між прийняттям у 

Швейцарії першої редакції закону про міжнародне приватне право та 

ратифікацією ГКТ) інший швейцарський фахівець Ніколя Реша (Nicolas Reichen) 

аргументував три альтернативи кваліфікації за lege fori англо-саксонського трасту 

(як категорії, відсутньої у швейцарській правовій системі, коли з нею виникає 

якийся зв’язок). Так Н.Реша, посилаючись на погляди інших вчених, обгрунтував 

можливість кваліфікації трасту:  

(1) як договірної категорії (аналогічно згаданому вище рішенню у справі 

Harrison v. Credit Suisse 1970 року [123], винесеному до прийняття закону про 

міжнародне приватне право); 

(2) як категорії спадкування, та  

(3) як категорії “виділеного майна” чи “цільової власності” (“patrimoine 

organisé”)1. 

При цьому Н.Реша окремо зазначає про недоліки кваліфікації трасту через 

договірну категорію та категорію спадкування, схиляючись до більш вдалого 

застосування категорії “виділеного майна”, як оптимальної (серед тих, що 

узгоджувалися б з підходом lege fori до моменту ратифікації Швейцарією ГКТ). 

В першому випадку (договірної категорії) дослідник приймає до уваги, що 

англо-саксонський траст не є договором за своїм рідним загальним правом, та 

робить посилання на критику широко цитованого швейцарського рішення 1970 

року, висловлену з аналогічних підстав іншим дослідником Брюно Опті (який 

розглядав траст, як інститут права власності в загальному праві, акцентуючи 

увагу саме на його речевому характері, а не зобов’язальному [125, p. 10]). Щодо 

                                         
1 в розумінні, зокрема, яке покривається поняттям юридичної особи згідно статті 150 швейцарького закону про 
міжнародне приватне право в редакції, чинній до внесення змін у з’язку з ратифікацією ГКТ [238, p. 799] 
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другого (категорії спадкування) – Н.Реша звертає увагу на обмеженість такого 

підходу випадком лише заповідального трасту, та на необхідність зважати, 

зокрема, на вимоги щодо обов’язкової частки в спадщині (як на обмеження 

національного характеру, вплив яких, на його думку, нелогічно було б розглядати 

в контексті англосаксонського трасту), у чому автор посилається на дослідника 

Люка Тевно [126]. 

Кваліфікація трасту за lege fori у площині українського права 

Поглянемо на ситуацію на прикладі України, як однієї з континентальних 

країн, якій на законодавчому рівні (на відміну від Швейцарії) у певній мірі відома 

концепція певного аналога трасту - «довірча власність» (саме як правова категорія 

речевого характеру, а не зобов’язального). Нагадаємо, що йдеться про фактичний 

склад, який в очах континентального судді міг би виглядати наступним чином. 

Одна особа (засновник) передає іншій особі (трасті) певне майно (трастове майно) 

для здійснення управління останнім в інтересах третьої особи (бенефіціара) з 

передачею такій третій особі усіх вигод від такого управління. Як аргументує на 

сторінках своєї роботи український науковець Р.А. Майданик [127, p. 5], доцільно 

при кваліфікації трасту суддею (за lege fori) виходити з того, що траст 

представляє собою довірчу власність, визначену особливим видом права 

власності, що виникає внаслідок закону або договору управління майном [128, p. 

316(2)]. Інакше в рамках чинного законодавства України до аналогічного 

висновку могло б призвести повторення швейцарської практики у вище згаданій 

справі Harrison v. Credit Suisse 1970 року [123] через концепцію договору 

управління майном. І на відміну від існуючого на той час правового поля в 

Швейцарії, підхід, запропонований Р.А.Майдаником, не залишав би місця для 

критики кваліфікації через “договірну категорію”. Адже в сучасних українських 

умовах конструкція “довірчої власності”, будучи результатом виконання договору 

управління майном, носить уже речовий характер. 

А за гіпотетичних умов, чинності ГКТ для України, запропонований 

Р.А.Майданником підхід, на нашу думку, в точності передавав би результат 

застосування частини 2 статті 15 конвенції (тобто, як пошук найближчого аналога 
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серед національних правових конструкцій, спроможних призвести до досягнення 

цілей трасту, у випадку невизнання останнього з причин визначального характеру 

імперативних колізійних норм країни суду). 

До іншого висновку в своїй роботі приходила вітчизняна дослідниця 

довірчих відносин в транснаціональному форматі Г.В.Онищенко, яка навіть 

пропонувала уточнити частину 2 статті 7 Закону про МПрП, щоб суддя мав 

можливість повноцінного використання lege causae в якості альтернативи lege fori. 

Дослідниця вважала, що при відсутності у національному праві трасту чи будь-

якого іншого інституту, що передбачав би наявність “розщепленого” права 

власності, у українського судді об’єктивно немає можливості кваліфікувати траст 

за правом України. А завдяки таким змінам, український суддя отримав би 

можливість (яку мають, зокрема, білоруські, казахські та російські судді) “більш 

повно та об’єктивно дослідити обставини справи, а відтак і досягти мети 

правосуддя щодо захисту постраждалої сторони та встановлення справедливості” 

[129, p. 163]. 

Розділяючи в цілому висновок Г.В.Онищенко, не підтримуємо 

безальтернативність змін до закону про МПрП у цьому відношенні, з огляду на 

переваги збереження поточного стану речей, окремий аналіз яких було наведено 

вище. Що ж до аргументації неможливості коректно кваліфікувати траст за 

українським правом наявністю чи відсутністю саме “розщепленого” права 

власності, автор розділяє у цьому відношенні інший підхід до визначення 

ключових ознак трасту (закладений, зокрема, до Принципів європейського 

трастового права, окрему увагу якому буде приділено далі). При цьому слід 

зазначити, що сприйняття трасту Г.В.Онищенко через “розщеплення” права 

власності повністю узгоджується з підходами ряду визнаних науковців середини 

минулого століття, як Рене Давид [72], Р.Л.Наришкіна [130] та, зокрема, однієї з 

перших робіт Р.Майданика [131].  

На сторінках більш пізньої роботи українська дослідниця Г.В.Буяджи 

зазначає, що таке сприйняття досить розповсюджене в країнах континентального 

права, є ні чим іншим, як “неточною метафорою”, що “склалася при намаганнях 
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пояснити природу трасту” юристами континентального права. І в якості причин 

такого ефекту оманливості дослідниця пояснює “тому, що юристи однієї правової 

системи намагалися пояснювати терміни і явища, які сформувалися в рамках 

іншої правової системи, виходячи із конкретних історичних реалій, перекладаючи 

їх зробумілою для себе юридичною мовою, таким чином, значно викривляючи 

їхнє первісне значення” [132, p. 86].  

Проте, воліючи максимально уникнути дотику в рамках даного дослідження 

до вельми дискусійного питання про можливість впровадження трасту країнами 

континентального права (в т.ч. Україною), в роботі не приділяється увага 

поглядам інших науковців, озвученим щодо того чи іншого аспекта впровадження 

траста до площини матеріальних норм національного законодавства (ні України, 

ні інших континентальних країн).  

Плюси і мінуси lege causae в контексті трасту з позиції українського права 

Як уже зазначалось, друга класична теорія кваліфікації (lege causae) за 

законом країни, до якої відноситься іноземний елемент, на відміну від першої 

(lege fori), виходить з того, що застосування до іноземних фактичних складів 

чужих для них правових концепцій веде “не до координації, а до антагонізму” [68, 

p. 288], і що досліджувати іноземне право, яке підлягає застосуванню, без 

звернення до його ж кваліфікацій означає “закривати очі перед справжніми 

портретами і задовольнятись карикатурами” [51, p. 174].  

При усіх своїх перевагах, зворотнім боком застосування lege causae будуть 

складності, пов’язані із категорією зворотнього відсилання (renvoi). Адже 

повторне відсилання колізійної норми права іноземної держави до правопорядку 

держави, колізійна норма якого відіслала до даного іноземного правопорядку, 

створює певного роду замкнене коло. У цьому відношенні досить вдалим 

прикладом усунення подібних ускладнень може бути ст. 9 українського Закону 

про міжнародне приватне право, за якою будь-яке відсилання до права іноземної 

держави має розглядатися як відсилання до норм матеріального права, яке 

регулює відповідні правовідносини, виключаючи застосування його колізійних 
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норм, якщо інше не встановлено законом. Аналогічний підхід відображено і в 

Гаазькій Конвенції про визнання трастів. 

Застосовуючи теорію lege causae до випадку досліджуваного трасту, 

одержимо більш справедливу кваліфікацію відносин - кваліфікацію за 

англосаксонським правом, на що, зокрема, в кінці минулого століття звертав 

увагу вон Овербек, порівнюючи прецедентні свого роду рішення у трастових 

справах Швейцарії і Франції [124, p. 106]. На підтримку такого висновку, зокрема, 

дослідниця Г.В.Онищенко (з посиланням на визнаного українського науковця 

В.І.Кисіля [15, p. 181]) зазначає, що правило lege causae було сприйнято цілим 

рядом країн (зокрема, канадійською провінцією Квебек, Російською Федерацією 

та Угорщиною), “як результат врахування негативного досвіду французьких судів 

у сфері кваліфікації, особливо стосовно маловідомого континентальному праву 

інституту довірчої власності” [129, p. 162]. 

В той же час, було б некоректно залишати без уваги певні сумніви, зокрема 

висловлені вітчизняними дослідниками, щодо практичної можливості здійснення 

правосуддя поза впливом певної “соціокультурної традиції”, до якої належить сам 

суддя. Як зазначає на сторінках своєї роботи В.Я.Калакура, “коли ж виникає 

потреба залучити до врегулювання відносин “чуже право”, можуть постати як 

професійні, так і психодолічні проблеми, пов’язані в першу чергу з правовою 

кваліфікацією” [27, p. 131]. 

Висловлювалась також думка, що в українському праві поряд із основною 

кваліфікацією за законом суду (lege fori) наразі передбачено можливість 

проведення суддею кваліфікації і за законом країни, до якої відноситься 

специфічний іноземний елемент (lege causae) [29, p. 7]. В той же час, практична 

проблема застосування lege causae зводиться до максимальної ролі тлумачення 

правових норм чужих правових систем, яке кожен суддя буде проводити у 

відповідності зі своїм праворозумінням, характерним для тієї чи іншої системи 

права. З приводу чого, доречно навести твердження вітчизняного дослідника 

О.О.Мережка, що задача застосування іноземного права так, як воно 
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застосовується у себе на батьківщині, “не відповідає реальному стану речей і є не 

більше, ніж фікцією” [71, p. 113]. 

Так, О.О.Мережко, протиставляючи суддів європейського 

континентального права (які обмежуються застосуванням права) суддям англо-

американського загального права (які, поряд із застосуванням, можуть виконувати 

ще і правотворчу функцію), зазначає, що “за процесом застосування і тлумачення 

застосовних іноземних норм може ховатись справжня судійська нормотворчість, 

результатом якої стає створення нової норми національного права з особливим 

змістом” [71, p. 115]. 

І як переконливо ілюструє проблематику з цього приводу Г.В.Онищенко (з 

посиланням на радянського вченого М.М.Агаркова [133, p. 69]), «застосовуючи 

іноземний закон, суддя не стає на той же творчий шлях, яким він іде, 

застосовуючи радянський закон. По відношенню до іноземного закону він не 

шукає правильного його тлумачення та правильного заповнення його прогалин, а 

встановлює, як цей закон тлумачать і застосовують у судах відповідної держави».  

Далі зазначена цитата М.М. Агаркова продовжується словами «тобто встановлює 

певний істотний для вирішення справи факт» [129, p. 182]. Однак, вбачаючи в 

останній фразі відлуння, характерне більше для країн англоамериканського права 

(про що уже зазначалось раніше), відзначимо достатню яскравість та 

переконуваність вже самої її першої частини (в якості аргументу на користь 

продовження пошуку оптимального рішенння проблеми правової кваліфікації на 

прикладі англосаксонського трасту).  

 

Висновки до роздіду 1: 

В розділі автор проводить огляд історичного виникнення та розвитку 

проблематики навколо питання правової кваліфікації у міжнародному приватному 

праві. Екскурс в історію становлення доктрини правової кваліфікації у 

міжнародному приватному праві проводиться у нерозривому зв’язку з еволюцією 

підходів до характеру самої цієї галузі (тобто місця окремо чи в системі 

національних правових норм). При розгляді самої колізійної норми, як 



 99 

унікального явища в праві, аналізуються різні підходи до визначення її природи 

(від лише відсилання до певної правової системи до участі в механізмі правового 

регулювання через відшукування права, найбільш властивого для регулювання 

певних відносин).  

Складність проблематики правової кваліфікації у міжнародному 

приватному праві проілюстровано на прикладах правових інститутів, що одними 

правовими системами сприймаються через площину матеріального права (в тому, 

що стосується визначення суті самої вимоги), а іншими – через площину 

процесуального (в тому, що стосується визначення засобу правового захисту). 

Окрему увагу приділено практиці ЄСПЛ, покликаній зблизити підходи до 

позовної давності, як одного з таких інститутів.  

Серед характерних особливостей правової кваліфікації саме у 

міжнародному приватному праві зазначено: (1) кваліфікація як метод 

визначається законом суду, тоді як предмет її породжено іноземним законом; (2) 

стосується відносин з іноземним елементом; (3) є фундаментом для визнанчення 

компетенції суду; (4) є ключовим етапом у врегулюванні коллізій законів; (5) має 

справу з різними категоризаціями юридичних конструкцій; (6) спираєтся на 

передумови для більш широкого сприйняття юридичних категорій; (7) спирається 

на передумови для переваг функціональної аналогії над структурною. 

В розділі зроблено спробу систематизації об’єктивних передумов існування 

доктринальних колізій щодо предмету та методу правової кваліфікації. В якості 

відомих науці різних предметів проаналізовано, зокрема: фактичний склад (чи 

підстави та предмет позову як питання факту), правова норма (чи правові явища, 

через які визначено обсяг прив’язку колізійної норми, як питання права), 

правовідносини, що врегульовані нормами права, юридичне питання чи суть 

питання (“legal question” або “question in issue”). Окремо зазначено про різні 

підходи до обгрунтованості виділення проблематики правової кваліфікації із 

загального вчення про тлумачення правової норми (зокрема, колізійної). В якості 

передумов існування таких різних підходів запропоновано, зокрема, приймати до 

уваги різне наповнення поняття “правова норма” (“legal rule”), різний розподіл 
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впливу судді і законотворця, та відмінності в моделях цивільного процесу різних 

країн).  

Огляд кардинальних відмінностей в моделях цивільного судочинства 

проведено через притаманну їм різну юридичну природу таких понять, як 

“іноземний закон” та “іноземний елемент”. Так, в рамках ЄС виділено країни, 

яким притаманне диспозитивне ставлення судді до процесуального статусу 

іноземного елементу у справі (і в яких, іноземний закон сприймається, як питання 

факту, а судді відводиться переважно пасивна роль). Серед країн з імперативним 

ставленням, де суддя ex oficio зобов’язаний встановити наявність чи відсутність 

іноземного елементу у справі (а іноземний закон, відповідно, сприймати через 

призму права), аргументовано і місце України. 

На фундаменті представлених  передумов доктринальних колізій у підходах 

до правової кваліфікації зроблено авторський висновок про природну 

нерозривність понять “правова кваліфікація” та “тлумачення” (як “двох боків 

однієї медалі”) в контексті уникнення проблеми конфлікту кваліфікацій у 

міжнародному приватному праві.  

Резюмуючи погляди видатних науковців різних часів і країн, автор 

схиляється до висновку, щокваліфікація, як і тлумачення, представляють собою 

своєрідний “місток між фактом і правом”, рух по якому можливий в обох 

напрямках. При цьому визначальною характеристикою виступатиме сам вектор 

такого руху. Так, будучи спрямованим від факту до права, такий вектор 

представляє собою правову кваліфікацію, а у зворотному напрямку – тлумачення 

норми права. 

Аналізуючи різні погляди, як на місце правової кваліфікації в оперуванні з 

колізійною нормою, так і на розмежування понять кваліфікація і тлумачення, 

автор приходить до висновку про дискусійність цього питання, як і власне 

альтернативних поглядів на предмет правової кваліфікації, як зокрема: фактичний 

склад, юридичне питання чи правовідносини, або ж сама норма права.  

В розділі проведено огляд різних підходів до правової кваліфікації, як 

методу. Поряд із трьома класичними теоріями – за законом суду (“lege fori”), за 
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законом “статуту відносин” (“lege causae”) та автономною теорією кваліфікації – 

розглянуто такі похідні від них, як: теорія серединного підходу (“la via media”) та 

альтернативні ступеневі підходи (“первинної” та “вторинної” кваліфікації). Поряд 

із цим, у “дво-стадійному” підході (“two-fold” theory) розкрито суть концепції 

“адаптації”, а на прикладі її подальшого розвитку в кваліфікації за 

функціональним призначенням (“par la fonction”) – щодо якої науці відоме також 

піднесення на щабель “довершеності” lege fori (“enlightened” lege fori) – 

розглянуто її порівняння з класичною автономною теорією. 

Викладений в статті 7 українського закону про міжнародне приватне право 

підхід до правової кваліфікації представлено в якості піднесення на щабель 

“довершеності” lege fori (“enlightened” lege fori) через сприйняття її тексту крізь 

призму концепції “адаптації” (відомої представникам французької школи в 

міжнародному приватному праві як “adaptation” чи як “adjustment” в англомовних 

джерелах). 

Розглядаючи сучасний український закон про міжнародне приватне право в 

світлі альтернативних підходів до правової кваліфікації (визнаних на рівні 

доктрин провідними науковцями різних країн впродовж уже не одного століття), 

автор високо оцінює надбання статті 7 в її чинній редакції (що відображає 

нормативне втілення концепції “адаптації”).  

Окрему увагу приділено паралелям між автономною кваліфікацією та 

автономним тлумаченням (з особливим місцем останнього в аспекті міжнародних 

договорів, спрямованих на уніфікацію матеріального та колізійного права). У 

цьому відношенні наведено ілюстративні приклади із обов’язкової для України 

практики ЄСПЛ (щодо автономногопідходу до понять “суд”, “житло”, “майно”, 

“сімейне життя” в контексті ЄКПЛ) та практики Європейського Суду 

Справедливості (щодо автономного підходу до понять “цивільні і комерційні 

справи” в контексті застосування Брюссельської Конвенції 1968 року). Приділено 

увагу також огляду протилежних сучасних доктрин щодо місця автономної 

кваліфікації (в контексті тлумачення колізійних норм) поза рамками міжнародних 

договорів, зокрема, в правовому полі України. 
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Проводячи паралелі з підходом ЄСПЛ до автономного тлумачення понять, 

вживаних у ЄКПЛ, автор аргументує особливу актуальність у цьому відношенні 

підходів автономної теорії кваліфікації (а відповідно і підходу кваліфікації, 

виходячи з функціонального призначення) і для цілей міжнародного приватного 

права. Автор бачить визначальну роль у цьому відношенні саме за судовою 

практикою, для становлення і розвитку якої наразі склались оптимальні умови 

(найкращі надбання доктрини правової кваліфкації втілено у профільному законі, 

яким в той же час допускається і висока ступінь гнучкості у підходах до найбільш 

дискусійних питань предмету і методу).  

При ілюстрації дотику котинентального судді до матерії англосаксонського 

трасту в дослідженні приділено увагу двом класичним у цьому відношенні 

справам, розглянутим ще в 1970 році. 

Так, у першій справі Courtois v. Ganay, що розглядалась у Франції, 

кваліфікацію трасту було проведено з прийняттям до уваги закону країни 

загального права. Зв’язок трасту з країною загального права було визначено за 

доміцилієм його установника, а презюмований вибір загального права в якості 

застосовного дозволив французькому судді, у свою чергу, коректно сприйняти 

англо-саксонський траст. Кваліфікація lege fori (через функціональну аналогію) 

призвела до відшукання договірної конструкції складної (змішаної) природи. І 

правові наслідки, визнані за таким рішенням, були максимально наближеними до 

намірів установника трасту. 

У другій же справі Harrison v. Credit Suisse, розглянутій у Швейцарії 

приблизно в той самий час, суд відмовив у визнанні трасту в результаті 

кваліфікації lege fori, однак, дійшов висновку, що мова має йти про договір 

комплексного характеру. При цьому, до такого договору має застосовуватись 

швейцарське право відповідно до швейцарських колізійних норм. І у справі 

піднято одночасно питання про те, яка з національних конструкцій була б здатна 

призвести до правових наслідків, найбільш близьких до правових наслідків 

створення трасту (ефекту трасту). Показовим у цій справі є те, що швейцарський 

федеральний суд все ж таки зміг “максимально наблизити правові наслідки до 
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відповідності намірам засновника трасту”. А досягти такого ефекту вдалось через 

заміщення невідомої конструкції (трасту) комбінацією таких конструкцій 

національного права, як “представництво (“mandat”), фідуційна передача майна 

(“transfert de propriété à titre fiduciaire”), дарування (“donation”) та договір на 

користь третьої особи (“stipulation pour autrui”)”. 

Серед відомих науці підходів до застосування lege fori проведено огляд 

варіантів кваліфікації трасту континентальним суддею з викладенням основних 

аргументів “за” і “проти”. Окрему увагу в роботі приділено трьом варіантам 

“цивілістічного сприйняття трасту”. В якості першого аналогу трасту розглянуто 

договірну конструкцію - аналогічно рішенню у справі Harrison v. Credit Suisse 

1970 року (винесеному до прийняття у 1987 році швейцарського закону про 

міжнародне приватне право) Другим аналогом наведено категорію спадкування. 

А третім - категорію “цільової власності” чи “виділеного майна” (“patrimoine 

organisé”). В результаті представлено висновок про визначальну значимість саме 

останнього. Вдалий приклад втілення такого підходу в законодавчу площину 

проілюстровано на досить прогресивному на той час швейцарському законі про 

міжнародне приватне право 1987 року. Такий підхід для цілей колізійного 

регулювання було втілено у статті 150 швейцарського закону (в розумінні, що 

покривалось поняттям “юридичної особи”). В підрозділі показано також, як цей 

варіант було вдосконалено з подальшою еволюцією самого закону. Так, згодом в 

(рамках  приєднання Швейцарії до ГКТ у 2005 році) положення закону про 

міжнародне приватне право було збагачено, і b окремо врегульовано підхід до 

визначення місцезнаходження трасту (“trust domicile”) у статті 21 (поряд із 

визначенням місцезнаходження юридичної особи). 

В контексті українського права проілюстровано дієвий інструмент 

застосування статті 7 закону про МПрП при кваліфікації з отриманням інституту 

довірчої власності в якості “цивілістичного сприйняття трасту” як результату 

комплексного договору управління майном. Зазначений підхід представлено в 

якості аналогу поєднання водночас двох швейцарських підходів – комплексної 

договірної конструкції і “цільової власності”. 
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В підрозділі також зроблено наведено згадку про Брюссельську Конвенцію 

(в редакції Люксембурзького Договору 1978 року), як вдалий інструмент 

уніфікації підходів до врегулювання питання юрисдикцій (у трастових справах, 

зокрема), та про ГКТ, як джерело уніфікації колізійних норм. Також в підрозділі 

зазначено про “друге обличчя” ГКТ, що здатне проявлятись поза площиною 

використання колізійного методу (як один з новітніх трендів у МПрП, 

спричинених тенденціями розвитку європейського права).  
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Розділ 2. Англосаксонська трастова концепція як виклик для країн 

континентального права 

2.1. Траст крізь підвалини права справедливості. Історичний огляд  

Щодо аналізу суті класичного інституту трасту, маловідомого тим чи іншим 

країнам континентальної правової системи, то цей англосаксонський інститут 

привертав увагу багатьох дослідників континентальних країн. У ряді робіт траст 

аналізувався континентальними дослідниками, як в контексті можливого його 

відтворення в своєму внутрішньому законодавстві, так і в аспекті вдосконалення 

існуючих подібних до траста інститутів. Утримуючись від наукової дискусії, чи 

коректно говорити про траст у контексті континентальних юрисдикцій, 

виходитимемо з того, що структури, функціонально подібні до англосаксонського 

трасту, відомі їм ще з часів римського права. До таких можна віднести фідуцію, 

зокрема. Одна з форм фідуціїї (“fiducia cum amico”) знайшла відображення в 

зобов’язальних правовідносинах щодо управління майном, а друга (“fiducia cum 

creditore”) – в засобах забезпечення виконання зобов’язань. В той же час, ведучи 

мову про прояв в різних правових системах чогось спільного (як структурно, так і 

функціонально), доцільно спершу це спільне окреслити якимись об’єктивними 

категоріями.  

Метою дослідження у цьому підрозділі є огляд варіантів прояву концепції 

англійського трасту, сформованої у специфічному середовищі права 

справедливості та притаманних їй особливостей з позиції подальшого 

впровадження в законодавство країн континентальної системи права. А огляд 

класичного інституту трасту, невідомого країнам континентальної правової сім’ї, 

задля сприйняття його суті крізь призму англійського права справедливості, 

представляє собою одну із комплексних задач міжнародного приватного права. 

В даному дослідженні поняття англосаксонського трасту ґрунтується 

переважно на праці сучасного англійського дослідника Мохаммеда Рамжона 

(Mohammed Ramjohn) “Розкриття права справедливості та інституту трастів” 
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[134]. Цю працю, у свою чергу, було побудовано на розумінні англійської 

конструкції, представленому в роботах видатних дослідників Андерхіла та 

Хайтона [135], Майтленда [136], класичній праці Левіна про трасти [137], 

Американському зводі законів про трасти [138], роботах Томаса та Хадсона [139], 

англійському Законі про визнання трастів 1987 року [140] (яким було 

впроваджено Гаазьку конвенцію про визнання трастів 1985 року [141]), а також 

підході, закріпленому в окремій думці Лорда Брауна Вілкінсона по справі 

Westdeutsche Landesbank Girozentrale v Islington BC 1996 року [142]. Зазначену 

працю М.Рамжона було обрано в якості репрезентативного представлення 

класичної англійської концепції, що в першу чергу спрямовано на неанглійських 

юристів.  

Для розкриття питання про погляд неанглійського юриста на англійський 

траст окреме значення мали Принципи європейського трастового права (далі – 

“Принципи”), що стали результатом праці Міжнародної робочої групи з 

європейського трастового права, створеної в 1996 році при Центрі досліджень 

бізнесу і права під егідою Німегійського університету у Нідерландах [143] в 

продовження роботи над розробкою Гаазької конвенції про визнання трастів. До 

цієї групи увійшли експерти-міжнародники як з країн англосаксонського права 

так і з континентальних країн. Свій внесок в розробку Принципів зокрема та в 

роботу Гаазької Конференції в цілому зробили експерти, залучені до роботи цієї 

міжнародної групи, в т.ч. автор офіційного коментарю до Гаазької конвенції про 

визнання трастів Альфред Е. вон Овербек, а також науковці Хайн Коц, Донован 

Вотерз, Артур Андерсон, Девід Хайтон, Себастьянус Кортман, Мауріціо Лупої, 

Кеннет Рейд, Ханс Верхаген та Люк Тевно. 

Особливе значення права справедливості для розуміння трастової концепції 

полягає у відображенні ключових етапів розвитку інституту трасту як продукту 

права справедливості впродовж століть. Виходимо з того, що право 

справедливості і траст не з’явились із вакууму, а розвивались в умовах так званої 

“негнучкості” англійського загального права. А сама система права 

справедливості, як характеризує її Мохаммед Рамжон, включає в себе ту частину 
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природної справедливості, що з тих чи інших причин не впроваджувалась в життя 

судами загального права. Проте, як зазначає дослідник, її може бути легально 

забезпечено примусом держави. Норми права справедливості містять сукупність 

принципів, закладених ще Лордом-Канцлером з XIV століття на заповнення 

прогалин у роботі судів загального права [136], що далі розвивались в роботі 

Канцлерського Суду (відомого ще як Суд Справедливості).  

То ж, виникненню траста, як унікального інструменту права справедливості, 

передували потреби тогочасного суспільства. У ті часи англійське загальне право 

визнавало лише концепцію абсолютного володіння майном. І тому законному 

власнику було досить складно передати використання майна до когось іншого з 

одночасним збереженням контролю над ним (що дало поштовх до створення 

трасту поряд із іпотекою, партнерством, управлінням спадковим майном, 

банкрутством, правом компаній, тощо) [134, p. 118]. Оскільки суди загального 

права не визнавали такої “подвійності законного інтересу” щодо того самого 

майна, то цей підхід призводив до різного роду проявів несправедливості. Задля 

уникнення цього спочатку Лорд-Канцлер розглядав петиції таких “потерпілих від 

несправедливості” і намагався досягти чесного та справедливого вирішення 

питання для “добросовісного користувача” (“cestui que use”). Подібне визнання за 

добросовісним носієм так званого “бенефіціарного інтересу” стало відомим як 

“справедливий інтерес” щодо майна. Згодом трастове право розвивалось 

Канцлерським Судом як окремий звід правил, відмінних від загального права. І 

таке паралельне співіснування систем загального права і права справедливості 

продовжувалось, доки у XIX столітті злиття цих двох самостійних зводів правил 

не було проведено на рівні закону.1 

У внеску права справедливості в розбудову комплексної правової системи 

загального права можна виділити три складові. По-перше, це виключна 

юрисдикція права справедливості “нові права” (“new rights”), для якої було 

характерно створення нових інститутів. Траст був одним з таких прикладів [134, 
                                         

1 прийняттям Англією у 1873 та 1875 роках відповідних законів про судоустрій (UK Judicature Acts)  
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pp. 118(e-book)]. По-друге, це паралельна юрисдикція права справедливості 

“нові засоби захисту” (“new remedies”) [134, pp. 119(e-book)]. В такому випадку 

право справедливості, визнаючи і приймаючи норми загального права, створює 

нові засоби правового захисту, як-от: виконання зобов’язання в натурі, 

забезпечувальні заходи (судові приписи та заборони), уточнення первинного 

змісту документу та обов’язок звітування про витрачання коштів. І по-третє, це 

допоміжна юрисдикція права справедливості “нові процедури” (“new 

procedures”), що представляє собою нові процесуальні правила (дослідження 

документів, свідчення під присягою, виклик в якості свідка та письмові показання 

сторін) [134, pp. 120(e-book)].  

Існують протилежні погляди на адаптивність права справедливості до 

суспільних потреб сьогодення. В загальних рисах принципи права справедливості 

можуть бути проілюстровані у так званих “максимах справедливості”, до яких 

увійшли найбільш загальні правові засади. Максими не є сьогодні правилами, що 

на них можна покладатися, як на якісь керівні настанови з права справедливості. 

Та вони наочно ілюструють традиційні підходи права справедливості в цілях 

розуміння суті трастової концепції [134, pp. 130(e-book)]. 

Серед основних максим права справедливості в контексті трасту доречно 

зазначити наступні: [134, pp. 133-138(e-book)]1 

- справедливість не лишить неналежного вчинку без відповіді (“equity will 

not suffer a wrong to be without a remedy”); 

- право справедливості виступає продовженням загального права (“equity 

follows the law”); 

- при колізії між нормами права справедливості діє норма загального права 

(“where there is equal equity, the law prevails”); 

- при колізії двох суб’єктивних прав пріоритет за більш раннім (“where 

equities are equal, the first in time prevails”); 

                                         
1 При виконанні перекладу було взято до уваги, зокрема, роботу Антона Михайлова [306] 
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- хто звертається до справедливості, має сам чинити справедливо (“he who 

seeks equity must do equity”); 

- до справедливості звертатись може лише той, чия совість чиста (“he who 

comes to equity must come with clean hands”); 

- затягування розгляду руйнує справедливість (що підтримує пильність, а не 

пасивність) (“delay defeats equity (equity aids the vigilant and not the indolent)”); 

- справедливість у рівності (“equality is equity”); 

- для справедливості намір важливіше за юридичне оформлення (“equity 

looks at the intent rather than the form”); 

- справедливість вбачає намір за виконанням зобов’язання (“equity imputes 

an intention to fulfil an obligation”); 

- по справедливості має бути виконано те, що обіцяно (“equity regards as 

done that which ought to be done”);  

- особистий характер засобів захисту за правом справедливості (“equity acts 

in personam”); 

- право справедливості не захищає права волонтерів (“equity will not aid a 

volunteer”); 

- справедливість не допускає використання закону з нечесними намірами 

(“equity will not allow a statute to be used as an engine of fraud”). 

Неанглійський погляд на англосаксонський траст 

Як влучно зазначив німецький представник сучасної школи 

компаративістики Хайн Кьотц, “зближення континентальної і англосаксонської 

правових систем у Європі вже давно перестало бути “проектом майбутнього”, 

перетворившись на справу сьогодення”. [144, p. 436] Тому дозволимо собі 

припустити, що твердження, що “інститут трасту виступає стильовою 

особливістю англо-американської правової сім’ї” [145, p. 413], все більш 

втрачатиме свою актуальність з плином 21-го століття. А з набуттям сили 

Гаазькою конвенцією про визнання трастів 1985 року траст набуває автономного 

змісту, перестаючи вже сприйматись континентальними країнами виключно як 

феномен, породжений англійськими судами справедливості.  
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При всій повазі до різних поглядів на місце, де знаходяться корені 

сучасного трасту - чи то в англійському праві справедливості, чи то в 

давньоримському праві – виходитимемо із безумовного визнання цінності 

англійської термінології щодо трасту. Серед основних суб’єктів назвемо такі ролі, 

як: засновник чи установник трасту (“settlor”), управитель/керуючий справами 

трасту чи трасті (“trustee”), вигодонабувачі чи бенефіціари трасту (“beneficiaries”). 

Майно, з передачею якого від засновника до трасті виникатиме траст, 

називатимемо активами трасту чи траст-фондом (“trust fund”). А розглядаючи 

траст, що створюється не безпосередньо в інтересах бенефіціарів (а задля 

досягнення певної визначеної засновником мети) зустрічатимемо ще окрему роль 

захисника трасту (яка може зустрічатись з назвою “enforcer” [146, p. 46] або в 

залежності від юрисдикції може використовуватись також термін “protector” [147, 

p. 43]). 

Історично юристи загального права схилялись до акцентування уваги на 

унікальності трастового інституту саме для їх правової системи [118, p. 605, 148]. 

Особливо підкреслювалась роль такого феномену, як розщеплення концепції 

власності на  власність “за законом” (“legal ownership”) та власність “по праву 

справедливості” (“equitable ownership”). Так, в юрисдикціях загального права 

титул “трасті” (“trustee”), або управляючого/керуючого трастом, будується на 

власності “за законом”, а титул “бенефіціарів” (“beneficiaries”) – на власності “по 

праву справедливості”. Власність “за законом” представляє собою власність, що 

будується на засадах і захищається механізмами загального права (“common 

law”). Власність “по праву справедливості” ж гарантується принципами права 

справедливості (“law of equity” чи “Equity”). Крім того, особливий наголос 

робився на тому, що бенефіціари в трасті наділені не лише правами 

зобов’язаньного характеру (“in personam”) щодо можливості претендувати на 

відшкодування збитків та на прибутки отримані трасті як “безпідставне 

збагачення” в результаті порушення умов трасту. За трастом загального права 

бенефіціари користуються також речевими правами (“in rem”) [134, pp. 151-153(e-

book)], [142], які полягають у можливості  витребування майна із чужого 
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незаконного володіння третіх осіб (навіть якщо таке майно було ними придбано 

на законних підставах, однак в результаті порушення трасті умов трасту). В 

такому випадку захист інтересів бенефіціарів здійснюється на основі принципів 

права справедливості, а не загального права. А набувачі трастових активів, хоча і 

виступають повноцінними власниками майна за нормами загального права, однак 

(через втручання механізму права справедливості), не можуть претендувати на 

захист своїх речевих прав. На цьому підході побудовано доктрину англійського 

права, в якій відображено ідею трастової “унікальності” та можливості його 

існування лише в англосаксонських юрисдикціях [134, pp. 165-167(e-book)].  

Особа, що створює траст, або “засновник” чи “установник” (“settlor”), може 

визначити умови функціонування трасту лише при його заснуванні. Та після того, 

як майно передається до трасті, засновник повністю втрачає контроль над ним. 

Трасті повинен діяти відповідно до умов трасту, погоджених сторонами 

письмово, і ці умови, як правило, мають міститись в окремому документі, 

відомому як "трастова декларація" або "трастовий документ". Якщо дії трасті не 

відповідають умовам трастової декларації, бенефіціари, будучи наділеними 

особливою правосуб’єктністю (“locus standi”), можуть звернутись з позовом до 

суду та розраховувати на захист такого свого законного інтересу з боку держави 

[134, pp. 157-159(e-book)]. 

Відповідно до представлення Мохаммеда Рамжона, характерною рисою 

трасту виступає те, що титули власності на одне й те саме майно розділені на той, 

що базується на законі, і той, що на праві справедливості. Трасті виступає 

законним власником майна, тоді як бенефіціар - його власником за правом 

справедливості. Така власність за правом справедливості, на твердження 

дослідника, відкриває ряд можливостей, що їх, як правило, пов’язують із 

наявністю у особи тієї чи іншої власності [134, pp. 156, 165-167(e-book)]. 

Наприклад, якщо мова йде про траст на землю, власники за правом 

справедливості, або бенефіціари, як правило, мають право володіти нею, а якщо 

земля буде продана, то і на отримання доходів від такого продажу. Такі засновані 

на праві справедливості права розглядаються як “речеві” (“in rem”), і можуть бути 
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звернуті проти будь-кого, окрім необізнаного про них добросовісного набувача 

майна, що придбав його на оплатній основі [134, pp. 164-166(e-book)].  

Трасті ж зберігає право власності за законом на майно, виступаючи певною 

мірою його номінальним власником. А те, в якій мірі, він контролюватиме майно, 

визначається умовами трасту або нормами законодавства у певних випадках.  

В такому разі траст виступає інструментом для збереження певного 

контролю над власністю, надаючи іншим особам можливість її використовувати 

та отримувати від неї доходи. Типовим прикладом, на якому Мохаммед Рамжон 

ілюструє таке використання, є ситуація, коли заможний старець хоче віддати 

певну частку свого статку своїм дорослим дітям, але (будучи дбайливим 

господарем) переживає, що вчини він так, його гроші можуть бути розтрачені. 

Цього ризику, як показує дослідник, можна уникнути, якщо певні статки буде 

передано трасті з інструкціями щодо того, як саме примножувати кошти, що ним 

будуть отримані, в інтересах таких дітей [134, pp. 146(e-book)]. 

Аналогічним чином траст може бути використано задля забезпечення 

можливості спадкування тих чи інших інтересів щодо певної власності, 

заснованих на праві справедливості. Наприклад, передача власності в траст до 

певного трасті з тим, щоб останній діяв в інтересах А впродовж життя останнього, 

а потім – в інтересах В. При цьому легальний титул власності на майно 

залишатиметься у трасті, а титул, заснований на праві справедливості, в момент 

смерті А переходитиме до В [134, pp. 180(e-book)]. 

Зазначимо окремо, що ряд сучасних дослідників (як континентальних, так і 

юрисдикцій загального права) не розділяють унікальності трасту та 

аргументовано показують корені римського права у відносинах фідуціарного 

характеру, таких як fiducia та fideicommissum, зокрема [143, p. 4], [147, pp. 18-21] 

[149]. З огляду на це згадаємо про підхід ряду вітчизняних дослідників, (зокрема, 

Р.А.Майданика [131, p. 54] та С.О.Сліпченка [150, p. 9]), за яким специфіка трасту 

пов’язується із наявністю в англійському праві конструкції так званої 

“розщепленої” власності (коли правомочності управління і розпорядження траст-

фондом належать трасті, а правомочності щодо отримання вигод від його 
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експлуатації - бенефіціарам). При цьому доречно зазначити, що в більш пізній 

роботі український дослідник Р.А. Майданик представив досить переконливі 

аргументи, що спростовують фактор визначальності такої характеристики щодо 

трасту. Так, на сторінках своєї роботи, науковець наводить прояви коренів 

певного «розщеплення» ще в римському праві [151, p. 26], стверджуючи про 

взаємозалежність та нерозривний зв’язок з довірчими відносинами, що 

«виникають в усіх випадках поділу повноважень і функцій їх володільців «по 

вертикалі», які таким чином «розщеплюють» зміст права власності» [151, p. 31] 

В дослідженнях останніх років можна зустріти критику такого 

ілюстративного пояснення суті трасту через розділення титулу власності на майно 

(“розщеплення права власності”). Так сучасна вітчизняна дослідниця Г.В.Буяджи 

харакреризує такий підхід як “неточну метафору” [132, p. 86] – з огляду на 

надмірне спрощення в ньому суті комплексного правового поняття, яке “призвело 

до викривлення розуміння сутності трасту”, оскільки, на переконання дослідниці, 

“«розщеплення» права власності на майно в трасті не відбувається” [152, p. 15]. 

На нашу думку, таке пояснення суті трасту, що вже стало класичним і 

виправдовувало себе впродовж багатьох десятиліть, вірно служить меті наочного 

представлення складної концепції в простій формі. Такий підхід є ілюстративним 

і доступним для сприйняття пересічними представниками правничих шкіл 

континентальних країн. Єдине що, на переконання автора, концепцію 

“розщепленої власності” слід сприймати у певному алегоричному сенсі, без 

закріплення за нею окремого місця в юридичній площині. Як наприклад, ми 

сприймаємо вираз “знеособлена власність” (“patrimoine d’affectation”) П’єра 

Лаполя - в контексті передачі суті траст-фонду [153]. Чи як вислів “ракета з 

пусковою установкою” (“rocket and launcher”) від автора офіційного коментаря до 

ГКТ [154, p. 53] - для представлення відмінності самого трасту від акту його 

створення (яе одного з попередніх питань). 

Адже подібна образність і доступність цієї концепції можуть продовжувати 

достойно служити цілі простого пояснення суті англійського трасту ще не одному 

поколінню континентальних юристів. 
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Класичні підходи до визначення трастів в англійському праві 

Зазначимо спершу, що Мохаммед Рамжон погоджується із твердженням 

переважної більшості дослідників трастової тематики, що траст достатньо 

складно визначити, як окреме поняття (з огляду на існування трастів, які не 

підпадають під класичні визначення, вже існуючі в доктрині та судовій практиці), 

та схиляючись до зазначення його базових характеристик [134, pp. 146(e-book)] 

[147, p. 17]. 

В той же час до числа класичних відносять певний ряд спроб передати суть 

трасту в лаконічних виразах. Їм і буде приділено увагу далі. А з огляду на те, що в 

сучасній вітчизняний літературі зустрічаються непоодинокі посилання на них з 

дещо різними акцентами в перекладі, то поряд із авторським перекладом у цьому 

підрозділі наводяться також і оригінальні тексти таких визначень.  

Серед згаданих класичних визначень трасту виділяють, зокрема, 

запропоноване в роботі Андерхіла, за яким: “Траст є зобов’язанням, заснованим 

на праві справедливості, за яким одна особа (трасті) має поводитись із майном, 

щодо якого зберігає контроль, (траст-фонд) в інтересах осіб (бенефіціари чи 

“cestuis que trust”), однією з яких може бути й сама, і кожна з яких може 

звернутись за судовим захистом своїх інтересів в такому зобов’язані”1 [135, p. 1].  

На окрему увагу заслуговує визначення, запропоноване у праці Майтленда: 

“Коли особа є носієм прав, які вона має здійснювати в інтересах іншої особи або 

задля досягнення певної мети, говорять, що вона володіє такими правами на 

умовах трасту для таких інших осіб або задля такої мети, а сам зветься трасті”2 

[136]. 

Робота Левіна про трасти містить визначення, запропоноване 

австралійським суддею Майо у справі Re Scott 1948 року [155]: “Слово “траст” 

означає обов’язок чи сукупний набір зобов’язань, який покладається на особу, яку 

                                         
1 ‘A trust is an equitable obligation, binding a person (called a trustee) to deal with property over which he has control 

(which is called the trust property) for the benefit of persons (who are called the beneficiaries or cestuis que trust ) of 
whom he may himself be one, and any one of whom may enforce the obligation.’ 

2 ‘When a person has rights which he is bound to exercise upon behalf of another or for the accomplishment of some 
particular purpose he is said to have those rights in trust for that other and for that purpose and he is called a trustee.’ 
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називають трасті. Зона її відповідальності стосується певного майна, що 

знаходиться у володінні чи під контролем такої особи. Управління таким майном 

ця особа має здійснювати під гарантією захисту в суді справедливості таким 

законним способом, який визначено документом про створення трасту, або 

відповідно до принципів справедливості. Це стосується, зокрема, випадків, коли 

відповідні умови не визначено (ні усно, ні письмово) або вони є недійсними чи 

неповними. І результатом такого управління має бути те, що усі вигоди та 

надбання, накоплені внаслідок цього, переходитимуть не до трасті, а до осіб, що 

називаються “cestuis que trust” або бенефіціарами (при їх наявності), а якщо 

жодної такої особи немає, то відповідно до певних цілей, що визнаються законом 

та забезпечуються судовим захистом. Якщо трасті виступає одночасно і 

бенефіціаром, то усі вигоди зберігатимуться трасті для себе у тій мірі, в якій це 

покривається його бенефіціарним інтересом”1. [137]. 

Американський звід законів про трасти 1959 року пропонує такий підхід: 

“Траст ..., за відсутності таких характеристик, як “благодійний”, “результуючий” 

чи “конструктивний”, означає фідуційні відносини стосовно певного майна, що 

виникають із проголошення наміру їх створити, та які вимагають від особи, в якої 

знаходиться таке майно, нести певні обов’язки за правом справедливості, які 

полягають у тому, щоб поводитись із майном в інтересах іншої особи”2 [138]. 

Дослідники Томас та Хадсон в роботі “Трастове право” (“The law of trusts”) 

виходять з того, що “суттю трасту є покладення обов’язку, що грунтується на 

праві справедливості, на особу, яка є законним власником певного майна (трасті), 

діяти добросовісно, виступаючи в інтересах будь-якої іншої особи (бенефіціара), 

                                         
1 ‘The word “trust” refers to the duty or aggregate accumulation of obligations that rest upon a person described as trustee. 

The responsibilities are in relation to property held by him, or under his control. That property he will be compelled by a 
court in its equitable jurisdiction to administer in the manner lawfully prescribed by the trust instrument, or where there 
be no specific provision written or oral, or to the extent that such provision is invalid or lacking, in accordance with 
equitable principles. As a consequence the administration will be in such a manner that the consequential benefits and 
advantages accrue, not to the trustee, but to the persons called cestuis que trust , or beneficiaries, if there be any; if not, 
for some purpose which the law will recognise and enforce. A trustee may be a beneficiary, in which case advantages 
will accrue in his favour to the extent of his beneficial interest.’ 

2 ‘A trust … when not qualified by the word “charitable”, “resulting” or “constructive” is a fiduciary relationship with 
respect to the property, subjecting the person by whom the property is held to equitable duties to deal with the property 
for the benefit of another person, which arises as a result of a manifestation of an intention to create it.’ 
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яка є носієм бенефіціарного інтересу щодо такого майна, що визнається правом 

справедливості. При цьому кажуть, що “трасті володіє майном на умовах трасту 

для бенефіціарів”. Траст характеризується такими суттєвими чотирма 

елементами: оснований на праві справедливості, наділяє бенефіціара правами 

щодо майна, покладає обов’язки на трасті і такі обов’язки є фідуційними за своєю 

природою”1 [139]. 

Англійський Закон про визнання трастів 1987 року в секції 1 говорить, що 

траст характеризується ознаками, наведеними у статті 2 Гаазької конвенції про 

визнання трастів 1985 року [140, p. 1], а саме: “(a) активи складають 

відокремлений фонд і не входять до складу власного майна трасті; (b) правовий 

титул на активи траста належить трасті чи іншій особі, що діє на його користь; (c) 

трасті має повноваження та обов’язки здійснювати управління, використання та 

розпорядження трастовими активами у відповідності з умовами траста та 

спеціальними обов’язками, покладеними на нього відповідним законом, та за 

виконання яких він має звітувати”2 [141, p. 2]. 

А Лорд Браун-Вілкінсон у рішенні по справі Westdeutsche Landesbank 

Girozentrale v Islington LBC, винесеному в 1996 році зазначив, що траст 

характеризується наступними чотирма ознаками: “(і) Справедливість має справу з 

совістю носія легального інтересу. У випадку траста совість носія легального 

інтересу вимагає від нього дотримання цілей, заради яких майно було йому 

передано (у випадку добровільного трасту, чи трасту, що мається на увазі), або які 

закон на нього покладає у разі недобросовісної поведінки (конструктивний траст). 

(іі) Оскільки юрисдикція суду за правом справедливості, чи надавати правовий 

                                         
1 ‘The essence of a trust is the imposition of an equitable obligation on a person who is the legal owner of property (a 

trustee) which requires that person to act in good conscience when dealing with that property in favour of any person 
(the beneficiary) who has the beneficial interest recognised by equity in the property. The trustee is said to “hold the 
property on trust” for the beneficiary. There are four significant elements to the trust: that it is equitable, that it provides 
the beneficiary with rights in property, that it also imposes obligations on the trustee, and that those obligations are 
fiduciary in nature.’ 

2 ‘(a) the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee’s own estate; (b) title to the trust assets stands in 
the name of the trustee or in the name of another person on behalf of the trustee; (c) the trustee has the power and the 
duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose of the assets in accordance with the terms of 
the trust and the special duties imposed upon him by law.’ 
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захист трастам, залежить від того, чи мало місце спотворення совісті носія 

легального інтересу, то особа не може виступати в якості трасті у разі і доки не 

зважатиме на такий факт стверджуваного спотворення своєї совісті. (ііі) Для 

створення трасту має бути майно, яке може бути визначено. Єдиним можливим 

виключенням з такого правила є конструктивний траст, що покладається на особу, 

яка недобросовісно сприяла порушенню речевих інтересів щодо трастового 

майна, коли за такою особою може бути визнано існування фідуційних обов’язків, 

навіть якщо вона не отримала трастового майна, визначеного тим чи іншим 

чином. (iv) Якщо створено траст, то з моменту його створення бенефіціар, за 

правом справедливості, набуває інтересу речевого характеру у трастовому майні, 

при цьому такий речевий інтерес підлягає судовому захисту за правом 

справедливості проти будь-якого наступного володільця майна (незалежно від 

того, чи йдеться про первісне майно, чи про похідні активи, в які перше було 

трансформовано), окрім добросовісного набувача, що не знаючи про траст, на 

оплатній основі придбав легальний інтерес у такому майні. Зазначені положення є 

фундаментальними для трастового права, і вважаю їх безапеляційними”1 [142]. 

Різновиди трастів та істотні умови їх створення 

Розглянемо основні типи трастів, що мають бути взяті до уваги. По-перше, 

це “добровільні трасти”, тобто створені шляхом явного вираження волі їх 

установника, інакше кажучи, “явно виражені трасти” (“express trusts”), чи “прямо 

виражені” (як називає їх у своїй роботі «Траст: історія, сучасність, перспективи» 

                                         
1 ‘(i) Equity operates on the conscience of the owner of the legal interest. In the case of a trust, the conscience of the legal 

owner requires him to carry out the purposes for which the property was vested in him (express or implied trust) or 
which the law imposes on him by reason of his unconscionable conduct (constructive trust). (ii) Since the equitable 
jurisdiction to enforce trusts depends upon the conscience of the holder of the legal interest being affected, he cannot be 
a trustee of the property if and so long as he is ignorant of the facts alleged to affect his conscience, i.e. until he is aware 
that he is intended to hold the property for the benefit of others in the case of an express or implied trust, or, in the case 
of a constructive trust, of the factors which are alleged to affect his conscience. (iii) In order to establish a trust there 
must be identifiable trust property. The only apparent exception to this rule is a constructive trust imposed on a person 
who dishonestly assists in a breach of trust who may come under fiduciary duties even if he does not receive identifiable 
trust property. (iv) Once a trust is established, as from the date of its establishment the beneficiary has, in equity, a 
proprietary interest in the trust property, which proprietary interest will be enforceable in equity against any subsequent 
holder of the property (whether the original property or substituted property into which it can be traced) other than a 
purchaser for value of the legal estate without notice. These propositions are fundamental to the law of trusts and I 
would have thought uncontroversial.’ 
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Ганна Буяджи, автор найдетальнішої класифікації трастів за різними критеріями 

[132, pp. 223-231] з усіх представлених у вітчизняній літературі, про які відомо 

автору цього дослідження). Саме ця категорія трастів увійшла до основного 

предмету Гаазької конвенції про визнання трастів. Засновник явно створює траст 

одним із таких двох способів: 

(1) або визначаючи встановлення інтересу, який ґрунтується на праві 

справедливості, та передаючи трастове майно до трасті, тобто “шляхом передачі” 

(“by transfer”), або  

(2) оголошуючи себе в ролі трасті стосовно того чи іншого майна, тобто 

“шляхом самопроголошення” (“by self-declaration”) [134, pp. 192(e-book)].  

Добровільний траст може бути із наперед визначеним інтересом кожного з 

бенефіціарів, тобто “траст з фіксованим інтересом” (“fixed trust”), щодо яких в 

перекладі на українську мову ще може зустрічатись термін “фіксований” [132, p. 

227]. Або може бути з наділенням трасті дискреційними повноваженнями 

визначати на власний розсуд, яким цьому інтересу бути (а в деяких випадках і чи 

бути інтересу у відношенні того чи іншого бенефіціара взагалі). Такий траст буде 

називатись “дискреційним” (“discretionary trust”) [134, pp. 179-180(e-book)]. В 

зазначеній вище роботі вітчизняної дослідниці Г.В.Буяджи представлено поділ 

дискреційних трастів, в свою чергу, на “невичерпні” (“non-exhausted”) та  

“вичерпні” (“exhausted”) – за критерієм свободи розсуду трасті щодо 

акумулювання доходів від управління трастом (або відповідно, наявності  чи 

відсутності обов’язку повністю розподілити між бенефіціарами трастове майно і 

доходи від управління трастом) [132, p. 228]. 

Добровільні трасти поділяються на приватні трасти і публічні. По 

відношенню до останніх ще використовують термін “благодійні трасти” 

(“charitable trusts”). Приватні трасти є спрямованими на задоволення інтересів 

певної частки суспільства (певних осіб). Благодійні трасти - це такі, що 

спрямовано на цілі, визначені Законом про благодійність у версії 2011 року [156]. 

В секції 3 (1) цього закону передбачено 13 категорій таких цілей. Приватних же 

трастів, створених не для бенефіціарів, а заради досягнення певної мети, 
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англійське право не визнає. Адже при відсутності бенефіціара із властивим йому 

“правом на судовий захист” свого інтересу в такому трасті (“locus standi”), існує 

високий ризик, що неналежна поведінка трасті залишиться просто ніким 

непоміченою [134, pp. 180(e-book)]. 

Створення добровільного трасту англійське право пов’язує із визначеністю 

щодо трьох питань, а саме: щодо наміру, щодо предмету та щодо цілей. По 

аналогії з цивілістичними концепціями необхідність такої визначеності можна 

прирівняти до необхідності досягнення сторонами договору згоди з усіх істотних 

умов, щоб такий договір вважався укладеним.  

Так, визначеність щодо наміру багато в чому залежить від чіткості 

формулювань в трастовому документі. Мається на увазі, що намір має бути 

спрямований саме на сворення трасту. Однак, наявність чи відсутність такої 

визначеності має оцінюватись у сукупності з усіма фактичними обставинами 

справи. Визначеність щодо предмету передбачає два аспекти – щодо майна та 

щодо бенефіціарного інтересу [134, pp. 213(e-book)]. І якщо при відсутності 

визначеності щодо майна, не буде трасту взагалі, то відсутність чіткого розуміння 

судом, який саме бенефіціарний інтерес було встановлено, може призводити до 

виникнення, так званого, “результуючого трасту” (бенефіціаром якого буде 

вважатись сам засновник) [134, pp. 228(e-book)]. Адже при неможливості 

ідентифікувати “щось”, щодо чого існував намір передати, вважатиметься, що 

нічого не передано, а відповідно, залишено у установника (тобто, там, де це 

“щось” і було з самого початку). Визначеність щодо цілей передбачає чіткість 

правил щодо мети, заради якої траст створюється, або щодо визначення 

бенефіціарів (шляхом їх фіксації у трастовому документі або шляхом 

встановлення для трасті чітких і однозначних правил їх призначення). При 

недотриманні критеріїв визначеності щодо цілей, так само виникатиме 

результуючий траст в інтересах самого засновника [134, pp. 229(e-book)]. Оцінка 

цього критерію визначеності дещо відрізняється у випадку “фіксованих” [134, pp. 
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233(e-book)] 1 і “дискреційних” трастів (передбачаючи для останніх розширену 

версію критеріїв визначеності) [134, pp. 246(e-book)].2 Та у будь-якому випадку 

відсутність визначеності щодо цілей призведе до недійсності того трасту, 

створення якого малось на меті. 

Поряд із добровільними трастами існують також “результуючі трасти” 

(“resulting trusts”)3, про які вже було кілька згадок у цьому дослідженні. 

Результуючий траст створюється не шляхом добровільного волевиявлення 

засновника, а внаслідок реалізації суддею прямого законодавчого припису. В 

Англії існують різні підходи щодо дійсного призначення концепції результуючого 

трасту. Так, англійський дослідник Беркс є прихильником підходу про 

недопущення несправедливого збагачення [134, pp. 473(e-book)]. Та Лорд Браун-

Вілкінсон заперечує таку позицію, вважаючи, що результуючий траст завжди 

служить цілі впровадження в життя дійсних намірів сторін [134, pp. 474(e-book)]. 

Поряд із цим існує підхід, що є два типи результуючих трастів, закріплений 

суддею Мегері у рішенні по справі Re Vandervel Trust (#2), винесеному у 1974 

році [157]. Перший ґрунтується на презюмованих намірах (“presumed”), і в 

українській літературі для його позначення зустрічається,  ще термін 

“передбачуваний” [132, p. 228]. Другий – виникає автоматично, намір для нього 

не має значення (“automatic”) на тій підставі, що мова не йде про створення 

трасту, а лише про повернення бенефіціарного інтересу, що через недотримання 

вимоги про визначеність щодо наміру залишився б інакше взагалі без свого носія 

[134, pp. 470-471(e-book)].  

Ілюстрацією такого автоматичного виникнення може служити випадок, що 

мав місце в справі Vandervell v Inland Revenue Commissioners 1966 року [158]. 

Прикладом же результуючого трасту, що ґрунтується на презюмованих намірах, 

                                         
1 тест на визначеність стосовно цілей фіксованого трасту наведено у справі (Inland Revenue Commissioners v. 

Broadway Cottages Trust 1955), який застосовувався також і до дискреційних трастів до 1971 року 
2 тест на визначеність щодо цілей дискреційного трасту було запроваджено Палатою Лордів у справі  McPhail v. 

Doulton (sub nom Re Baden) 1971 через оцінку “невизначеності по суті, невизначеності в контексті фактів справи 
та організаційної нездатності” (“semantic uncertainty, evidential uncertainty and administrative unworkability”) 

3 Альтернативний переклад, що зустрічається іще в літературі, - “логічно виведений траст” [150, p. 33] та 
“зворотній траст” (переклад з рос. “возвратный”) [305, p. 139] 
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може служити ситуація, коли А придбаває майно від імені і в інтересах В, не 

отримуючи при цьому жодного зустрічного задоволення від останнього [134, pp. 

471(e-book)]. Ілюстрацією такого результуючого трасту була ситуація, коли 

засновник передав майно трасті в інтересах A впродовж життя останнього, та не 

зазначив, що мало відбуватись з цим майном після смерті A. На такий випадок в 

англійському праві є правило, за яким майно все ще вважатиметься таким, що 

знаходиться в трасті, а бенефіціарний інтерес – таким, що повернувся до його 

засновника (адже інакше такий інтерес не належав би взагалі нікому) [134, pp. 

469,471(e-book)]. В даному випадку не можемо однозначно стверджувати, чи 

обумовлені такі наслідки презумпцією наміру засновника, що мався на увазі, чи 

така ситуація представляє собою автоматичний результат усунення прогалини в 

концепції власності за правом справедливості (чи бенефіціарної власності). 

Іншою категорією трастів, відмінних від добровільних, виступають 

“конструктивні трасти” (“constructive trusts”)1. Конструктивний траст виникає в 

силу права справедливості, коли збереження певною особою за собою 

бенефіціарного інтересу щодо власності вважатиметься неприйнятним. В даному 

випадку зафіксований в офіційному документі намір сторін перестає мати 

значення. Прикладом подібного конструктивного траста може бути випадок, коли 

укладено договір продажу землі, та покупцем сплачено погоджену ціну. До 

моменту передачі продавець зберігатиме титул власності на цю землю, проте 

вважатиметься таким, що володіє нею на умовах конструктивного трасту в 

інтересах покупця (як бенефіціарного власника). В такому випадку механізм 

конструктивного трасту буде застосовано з огляду на те, що покупець може 

подати позов про забезпечення виконання обов'язку в натурі (обов'язку продавця 

передати землю). Таким чином, право справедливості застосовує максиму, яка 

звучить “по справедливості має бути виконано те, що обіцяно” (“equity regards as 

done that which ought to be done”).  

                                         
1 альтернативний переклад, що зустрічається іще в літературі, - “втілений траст” (переклад з рос. “вмененный”) 

[305, p. 139] 



 122 

Існує ряд інших випадків, коли може виникнути конструктивний траст. 

Традиційно в англійському праві конструктивний траст розглядався як основний 

інструмент, що автоматично виникав за певних обставин, що сприяли порушенню 

законних інтересів. До таких відносилось, в першу чергу, зловживання довірою 

засновника з боку трасті (“fiduciary”). Іншим прикладом може бути випадок 

розширення конструкції добровільного траста на третіх осіб (“strangers”), до яких 

так чи інакше потрапило майно трасту, якщо вони були обізнаними про його 

статус. Так з’явився конструктивний траст, який може бути використано в якості 

засобу правового захисту, щоб у тій чи іншій справі можна було досягти 

справедливості. Вітчизняна дослідниця Г.В.Буяджи в своїй роботі виділяє такі 

різновиди конструктивного трасту, як “інституційний” (“institutional”) та 

“захисний” (“remedial”) [132, p. 229]. Однак, автор не стверджуватиме про 

відповідність назв вищенаведеній суті зазначених різновидів конструктивних 

трастів.  

І з приводу такої категорії трастів доречно зазначити про потенційну 

неузгодженість конструктивного трасту з наявними у континентальних 

юрисдикціях засобами захисту порушеного права (зокрема, відповідальністю за 

безпідставне збагачення як категорії зобв’язального характеру). Адже конструкція 

конструктивного траста передбачає надання переваги одним категоріям 

кредиторів перед іншими у випадку банкрутства. З цього приводу варто зразу 

зазначити, що на переконання шотландського дослідника Кенета Рейда (Kenneth 

Reid) більшість континентальних країн виходить з принципу паритетності 

інтересів кредиторів (“paritas creditorum”) і за загальним правилом вважає 

невиправданим пріоритетне ставлення до одних кредиторів за рахунок інтересів 

інших [159, p. 120]. 

І ще однією самостійною категорією трастів є “трасти, встановлені 

законом” (“statutory trust”). Так, в окремих випадках траст може виникати за 

рішенням англійського парламенту при настанні певних обставин. Таким 

прикладом є Закон про управління спадковою масою (Administration of Estates 

Act) 1925 року [160], що створює траст в інтересах спадкоємців померлого. Про 
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інший приклад трасту, що встановлено законом, йдеться у секції 33 Закону про 

довірчих керуючих (трасті) 1925 року [161]. Це так званий “захисний траст” 

(“protective trust”), яким визнається довічний інтерес основного бенефіціара поряд 

із дискреційним трастом, створеним в інтересах певного класу “достойних 

щедрості засновника” (“objects of a power of appointment”) (зазначаючи серед них і 

такого основного бенефіціара в тому числі), на випадок виникнення певної 

обставини [134, pp. 182(e-book)].  

Схематично Мохаммедом Рамжоном було запропоновано наступну 

ілюстрацію різновидів англійських трастів [134, pp. 184(e-book)]: 

 
Рис.1 Різновиди англійських трастів. Джерело: [134, pp. 184(e-book)] 

І особливо цікаво те, що навіть для англійського юриста не завжди буває 

очевидним, чи вважати певний траст добровільним, результуючим чи 

конструктивним.  

“Нейтральний” траст поза системою загального права 

З позиції розробників Принципів “траст” викликає реакцію, що нагадує 

дещо середнє між занепокоєнням та настороженістю. Однак, насторожено 

ставитись до того, що не зовсім чітко розумієш, цілком природно. Це поняття 

дуже багатогранне та “хамелеоне-подібне”, а зміст його завжди залежить від 

контексту, в який слід глибоко зануритись для розкриття всієї розгалуженості цієї 

концепції. Трастова концепція несе в собі вагоме історичне навантаження, 

завдяки чому існування трасту не ставиться під сумнів в юрисдикціях загального 

права, та водночас породжує ряд складностей із його розумінням в інших 

юрисдикціях [143, p. 29]. 

Визначальним з точки зору сприйняття трастової концепції без прив’язки до 

права справедливості стало прийняття Гаазької конвенції про визнання трастів 

1985 року. Цю конвенцію автор офіційного коментарю до неї охарактеризував як 
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таку, що народилась, певною мірою, у протистоянні двох таких несхожих між 

собою систем континентального та англосаксонського права, реалізувавши 

“унікальний історичний шанс” об’єднати країни до них належні [154, p. 18]. Як 

вже зазначалось раніше, приєднання Великобританії до цієї Конвенції 

супроводжувалось прийняттям Закону про визнання трастів 1987 року, який 

фактично переніс сформоване у конвенції розуміння трасту у площину 

англійського законодавства. Так, поряд із напрацюваннями судової практики (як-

от: думка Лорда Брауна-Вілкінсона) визначальні характеристики трасту з’явились 

у Великобританії і на рівні закону. 

Поряд із “офіційною” Гаазькою конвенцією про визнання трастів 1985 року 

та “неофіційними” Принципами європейського трастового права 1999 року, у 

міжнародній спільноті визнають ще ряд напрацювань у сфері гармонізації 

положень про трасти (як офіційного так і неофіційного характеру). В числі 

“офіційних” перш за все слід зазначити про спробу уніфікацію положень про 

трасти в контексті гармонізації норм матеріального права в рамках УНІДРУА 

(UNIDROIT) у 1957 році [162], [163]. Однак, як згадує Адер Дайєр у своєму 

вступному слові до Гаазької конвенціі про визнання трастів, що ця ініціатива 

обмежилась згодом “застосуванням в континентальних правових системах деяких 

загальних принципів, що в більшій чи меншй мірі безпосередньо випливають із 

своєрідних і визначальних характеристик трасту у сфері управління інвестиціями 

в акції та облігації, у відповідності з різного роду специфікаціями добре відомого 

відомого інвестиційного трасту” [164, p. 276].  

Щодо останніх ініціатив більш загального характеру слід зазначити про 

спробу уніфікації європейського приватного права в рамках гармонізаційних 

програм Європейського Союзу. Перші офіційні результати такої програми було 

опубліковано у 2009 році у вигляді DCFR (“Draft Common Frame of Reference”)1. 

Оскільки таку ініціативу було перш за все орієнтовано на гармонізацію прав 

                                         
1 з приводу якої у вітчизняній літературі можна зустріти образні характеристики в якості “загальної системи 
координат” [249] 
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держав-членів у галузі комерційних контрактів, поява в DCRF книги X “Трасти”, 

на перший погляд не дуже узгоджувалась із таким задумом. Однак, як 

напрацювання УНІДРУА не мало подальшого розвитку, так і зазначена ініціатива 

ЄС вже зникла з горизонтів при появі у 2011 році прийнятого до подальшого 

розгляду варіанта уніфікації комерційного контрактного права у версії CESL 

(“Common European Sales Law”), однак уже без жодної згадки про трасти. Таким 

чином, із застереженням щодо процесуального аспекту1, на рівні офіційних 

джерел Гаазька конвенція про визнання трастів 1985 року є єдиним документом, і 

спрямована, головним чином, на колізійний аспект. 

Щодо інших неофіційних напрацювань в галузі гармонізації матеріальних 

норм законодавства європейських країн щодо трастів, зустрічаються згадки про 

Комерційні трасти у європейському приватному праві (“Commercial Trusts in 

European Private Law”) 2005 року [165] та проект Директиви ЄС про захисні 

фонди 2009 року [166]. Обидві ініціативи було впроваджено в життя робочими 

групами міжнародних експертів, до складу яких переважно входили члени 

робочої групи з розробки Принципів європейського трастового права. 

Напрацювання міжнароних експертів по комерційноим трастам (виконані в 

рамках проекту “Trento Common Core Project”) мали на меті стати путівником 

крізь розгалуджені лабіринти різних правових систем європейських країн у сфері 

використання певних конструкцій, функціонально близьких до трастів. Як згадує 

італійська дослідниця Александра Браун, на відміну від Принципів европейського 

трастового права, цей проект не мав у своєму фокусі розробку принципів, а 

скорше деталізував чинне законодавство різних європейських країн щодо 

використання правових механізмів, за допомогою яких одні особи довіряють 

іншим управління своїми статками [167, p. 286]. З приводу ж проекту директиви, 

орієнтованої на одноманітне впровадження такого нового інструменту, як 

“захисний фонд” (“protective fund”), до законодавства країн-членів ЄС, то за 

                                         
1 в частині уникнення колізій юрисдикцій шляхом встановлення підсудності чи визнання і приведення до 
виконання іноземних судових рішень, увагу яким, зокрема в контексті роботи Гаазької Конференції, буде 
приділено окремо 
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оцінками фахівців такий інструмент не можна вважати структурним аналогом 

трасту. Що ж до функціонального аспекту – розробники зазначають про такі 

способи його використання, як зокрема: забезпечення виплат працівникам, які 

вийшли на пенсію, організація спільного інвестування, обслуговування 

консолідованого боргу, а також передача керуючому титулу власності на певне 

майно в якості забезпечення [167, pp. 290-291]. 

Таким чином, нарівні із Гаазькою конвенцією про визнання трастів 1985 

року виглядає доцільним приділити певну увагу також і Принципам 

європейського трастового права - в частині розкриття суті ключових елементів 

трасту. При цьому першочерговою метою зазначеного акценту вважатимемо не 

стільки матеріально-правове регулювання трасту, так би мовити “в чистому 

вигляді”, скільки розуміння правових наслідків для цілей його визнання в рамках 

згаданої конвенції.  

Поряд із цим, не маючи на меті розкриття прикладів використання 

структурно близьких до трасту конструкцій країнами цивільного права1, (як 

таких, що вкладаються в рамки конвенції, хоча й не завжди визнаються такими за 

Принципами), згадаємо лише про деякі з них. 

Як показала ще робота з підготовки Гаазької конвенції про визнання трастів 

1985 року наприкінці 20-го століття, серед континентальних країн присутній ряд 

інститутів, що не лише функціонально, але і структурно аналогічні 

англосаксонському трасту, і які повноцінно існують без феномену “розщеплення” 

власності. І остаточний цієї текст конвенції було прийнято зі сферою 

застосування, розповсюдженою і на ці інститути, зокрема [154, pp. 16, 26, 27]. 

З огляду на це, сьогодні логічно сприймається висновок, до якого приходять 

розробники Принципів, що англосаксонський траст представляє собою лише один 

з можливих проявів трастової концепції, в той час як сама концепція має більш 

широкий зміст та сферу застосування. Саме з цього виходять науковці, 

                                         
1 значну увагу огляду яких приділено в роботах багатьох сучасних дослідників, і зокрема, таких вітчизняних, як: 
Р.А.Майданик [249] та Г.В.Буяджи [132],  
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допускаючи, що траст не потребує ніякого притаманного англосаксонській 

правовій системі “розщеплення” власності на власність “за законом” та власність 

“по справедливості”, а може існувати і без цього.  

Різницю у змістовному наповненні траста за Гаазькою конвенцією про 

визнання трастів 1985 року і за Принципами розкрито в окремій роботі автора1 

[168]. 

 

2.2. “Захищений” траст-фонд і “власне життя” траста  

Для відшукання ключових елементів трасту, характерних не тільки для 

англосаксонської категорії, як продукту права справедливості, звернемось також 

до Принципів європейського трастового права2, приділяючи належну увагу і їх 

“рідному”, адже створеному тими ж авторами, коментарю та національним 

оглядам в розрізі ряду юрисдикцій континентального права. Розглянемо також у 

дослідженні дещо відмінні підходи до розуміння трасту, визначеного в 

Принципах та в Гаазькій конвенції про визнання трастів, як документі, з 

прийняттям якого концепція трасту набула самостійного (“надюрисдикційного”, 

можна сказати) забарвлення в світлі проблематики міжнародного приватного 

права. 

Роботу над Принципами було проведено впродовж 90-х років минулого 

століття. Такі напрацювання багато в чому доповнили науково-практичну 

площину міжнародного правового простору та збагатили континентальних 

законотворців додатковим інструментарієм в регулюванні трасту. Одних – для 

впровадження концепції досі їм невідомої, інших – для відточування певних 

нюансів притаманних їм юридичних конструкцій, переймаючи вдалий досвід 

сусідніх країн. 

Так щоб вести мову про траст в розумінні Принципів, важливе визнання 

трасті повноправним володільцем трастових активів (траст-фонду), які мають 

                                         
1 (Перестюк Н. М., "Захищений" траст-фонд і "власне життя" трастів в країнах не тільки загального права, 2018) 
2 розроблених раніше згаданою міжнародною робочою групою експертів 
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триматись ним окремо від іншого (власного) майна трасті (“private patrimony”). 

Адже, шляхом такого відокремленого тримання та обліку трастового майна, 

зокрема, забезпечується і його захист від претензій правонаступників та 

кредиторів самого трасті. [146, p. 30]. Тому однією з визначальних ознак трасту на 

рівні співтовариства міжнародних експертів було вирішено вважати саме 

наявність “відокремленого” фонду, що знаходиться під самостійним контролем 

трасті.  

Окремим визначальним елементом трастової конструкції виступає 

покладення на трасті спеціальних зобов’язань перед бенефіціарами стосовно 

відповідних (трастових) активів. Ці зобов’язання є довірчими (фідуційними) за 

своєю природою, а право власності трасті на траст-фонд повинно обумовлюватись 

або його реалізацією в інтересах бенефіціарів або існувати заради досягнення 

певної визначеної засновником мети.. 

Представлення відособленого траст-фонду, як одного із визначальних 

елементів трасту, завдяки якому і досягається його “власне життя” розкрито 

в окремій роботі автора1 [168]. 

На окрему увагу заслуговує погляд на траст через доктрину “знеособленої 

власності” (“patrimoine d’affectation”), що на думку континентального дослідника 

П’єра Лаполя [153, p. 973], власне, і відкриває шлях для “власного життя трасту”. 

Представник юрисдикції класичного англосаксонського трасту Девід Хайтон 

згадує про “знеособлену власність”, як про призначену саме для служінням 

інтересам бенефіціарів (на противагу особистій власності траті, за рахунок якої 

мають задовольнятись будь-які претензії його власних кредиторів чи спадкоємців) 

[147, p. 18]. 

Автор є прибічником погляду, що створюючи траст, засновник лише 

“призначає певне майно служити певній цілі” - чи то збагачувати бенефіціарів, 

чи то прагнути досягнення певної визначеної засновником мети. А коли вже 

подальше досягнення первинної цілі трасту не виявляється можливим (наприклад, 
                                         

1 (Перестюк Н. М., "Захищений" траст-фонд і "власне життя" трастів в країнах не тільки загального права, 2018) 
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жодного з бенефіціарів-фізичних осіб не лишилось в живих), то подальше 

існування такого трасту буде просто суперечити самій ідеї його створення.  

З цього приводу в англійському праві існує підхід, за яким майно, передане 

засновником в траст, має повернутись до нього назад після того, як 

“послужить відповідній цілі” трасту. І це правило діє, якщо тільки засновник 

сам не відмовиться від такого “повернення” в момент створення трасту. В якості 

юридичного механізму, за допомогою якого реалізується ідея “повернення”, 

також виступає результуючий траст, про який уже згадувалось у дослідження. 

 

2.3. Природа бенефіціарного інтересу в трасті та його носії  

Наявність бенефіціарного інтересу, як ключового елементу 

англосаксонського трасту, класично визнається однією з таких визначальних 

характеристик. І якщо ми говоримо, що бенефіціари трасту, будучи наділеними 

особливою правосуб’єктністю (“locus standi”) [134, pp. 156-158(e-book)], можуть 

заявляти якісь претензії до трасті, то спробуємо з’ясувати на яких правах 

бенефіціарів чи інших носіїв бенефіціарного інтересу базуватимуться такі вимоги. 

На дослідження суті таких прав та законних інтересів, а також передумов їх 

судового захисту спрямовано цей підрозділ. 

При визначенні бенефіціарного інтересу дослідники країн загального права 

посилаються на відоме твердження Лорда Міллетта (Lord Justice Millett), винесене 

у справі “Armitage v. Nurse”, яке, зокрема, перейшло і до авторського коментарю 

Принципів [169, p. 48]. Лорд Міллетт зазначив, що “саме недоторкана суть 

обов’язку трасті перед бенефіціарами, забезпеченого правовим захистом, 

представляє собою основу трастової концепції, а без доступності бенефіціарам 

відповідного правового захисту, не може бути відповідно і трасту”  [170, p. 253]. 

Так, кореспондуючий такому обов’язку трасті бенефіціарний інтерес (“locus 

standi”) виступатиме основним предметом дослідження у цьому підрозділі.  

За загальним правом, якщо засновник не подбав про створення відповідного 

обов’язку у трасті перед іншою особою (цільовим носієм бенефіціарного 

інтересу), то таким його носієм залишатиметься сам засновник [146, p. 49].  
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Юридичним механізмом втілення в життя ідеї “повернення” майна до 

засновника виступає “результуючий траст” (“resulting trust”). Механізм 

встановлення судом результуючого трасту передбачає, що первинний траст 

трансформується в новий, який в свою чергу, буде призначений вже “служити на 

користь” засновника чи на користь його спадкоємців (якщо засновника немає в 

живих). Первинний же траст в результаті такої трансформації буде просто 

припинено. [134, pp. 486-487(e-book)] Так, ситуація, де відсутній носій 

бенефіціарного інтересу, забезпеченого відповідним правовим захистом, 

призводить до включення механізму результуючого трасту, бенефіціаром якого 

визнається засновник. Аналогічний ефект матиме місце, коли трасті отримує від 

засновника майно в траст з інструкцією “використовувати його для тих цілей, які 

він сам вважатиме за належні”. Такий первісний траст буде вважатись недійсним 

(через відсутність визначеності щодо цілей) [169, p. 48], з його трансформацією у 

результуючий в інтересах засновника. 

В країнах континентальної правової системи права бенефіціарів в 

конструкціях, близьких до трасту (не лише функціонально, а й структурно), часто 

носять особистий характер1. Тобто, є “зобов’язальними”, як і будь-які права 

сторін, що випливають із зобов’язань, і в їх основі лежить концепція римського 

права “in personam”. На противагу континентальній моделі такої конструкції, в 

класичному англійському трасті, як зазначає англійський вчений Девід Хайтон, за 

бенефіціаром визнаються права саме речевого характеру (“in rem”) [147, pp. 18-

19]. За даною класифікацією, розробленою ще юристами давнього Риму, 

стверджується відносна природа першого (“in personam”), як здатного бути 

оберненим лише проти особи, що знаходиться із носієм такого права у певних 

зобов’язальних відносинах. На противагу цьому, абсолютна природа другого (“in 

rem”) передбачає потенційне протиставлення його носієм такого права до будь-

                                         
1 як, наприклад, в Шотландії та Південній Африці, яким характерна зобов’язальна природа близьких до трасту 
конструкцій [215, p. 192] 
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кого, незалежно від наявності з такою особою тих чи інших зобов’язальних 

відносин у його носія.  

Щодо речевого характеру прав бенефіціарів “in rem” – можна зустріти і 

достатньо переконливі аргументи протилежної спрямованості. Так, наприклад, 

швейцарські дослідники обгрунтовують роль бенефіціарів, при якій проявляється 

ніби то речевий характер, дією не безпосередньо в своєму інтересі, а з метою 

захисту інтересів трасту. Як зазначено в дослідженні, підготовленому в процесі 

ратифікації Швейцарією Гаазької конвенції про визнання трастів, “таке право є не 

стільки правом, яке бенефіціар здійснює в особистій якості, скільки правом, що 

належить самому трасту. У цьому випадку бенефіціар - як ми вже говорили - 

втручається лише як наглядовий або контролюючий орган, про що свідчить той 

факт, що інші спів-трасті чи правонаступники того трасті, що несправедливо 

розпорядились власністю, у рівній мірі мають доступ до такого права на 

реституцію. Таке право існує навіть у трастах, спрямованих на досягнення певної 

мети, і в яких заздалегідь не було визначеного жодного конкретного бенефіціара” 

[171, pp. 571-572]. 

Існують також не менш цікаві пояснення, що право бенефіціара трасту 

неможливо віднести ні до категорії речевих прав (“in rem”) абсолютного 

характеру, ні до категорії особистих (“in personam”) відносного характеру, поділ 

на які широко застосовується країнами континентальної системи [172, p. 166]. Як 

пояснює Пітер Шлоссер в офіційному коментарі до Люксембурзького Договору 

1978 року1 (в контексті прав на об’єкт нерухомості), “в силу паралельного 

існування “права справедливості” поряд із “загальним правом”, виникає ситуація, 

коли поряд із суб’єктивними правами за законом (“legal rights”) можливе 

існування також інтересу щодо майна, який грунтується на “праві 

справедливості” (“equitable interest”)”. Як пояснює дослідник, феномен 

відсутності єдиного поняття власності (“ownership”) щодо об’єктів нерухомості 

                                         
1 за яким до Брюссельської Конвенції 1968 року приєднались, зокрема, такі перші “неконтинентальні” країни, як 
Великобританія та Ірландія (аналізу зазначених документів окрему увагу буде приділено далі в дослідженні) 
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обумовлюється тим, що історично вся нерухомість у цих країнах належала 

Короні, тоді як громадяни щодо нерухомості могли мати лише обмежені права. 

При цьому “необмежене і безумовне право володіння, що використовується на 

даний момент” (“estate in fee simple absolute in possession”) в контексті 

нерухомості (відоме праву Великобританії та Ірландії) виступає повноцінним 

аналогом континентального права власності. А його носій спроможний наділяти 

інших осіб необмеженим переліком менш повних наборів правомочностей щодо 

цього майна, які реалізовуються через категорії інтересу, що грунтується “на 

праві справедливості” (“equitable interest”) [172, p. 167]. 

Таким чином,  зупинемось на тому, що право бенефіціара слід розглядати як 

певне “гібридне” поняття, що з позицій пошуку аналогів займає певну середину 

між характерними для континентального права категоріями речевих прав (“in 

rem”) та особистих (“in personam”). 

Як зазначає англійський дослідник М.Рамжон, така наявність 

бенефіціарного інтересу (розкритого, зокрема, через концепцію правосуб’єктності 

бенефіціара, що має назву “locus standi”) проявляється, як у можливості 

бенефіціара заявляти в судовому порядку ті чи інші вимоги до трасті стосовно 

траст-фонду, так і у можливості приєднатись до захисту від подібних вимог 

стосовно траст-фонду, заявлених до трасті третіми особами [134, pp. 316-317(e-

book)]. Із цього приводу інший англійський науковець (можна сказати, класик 

дослідження трастової тематики) Девід Хайтон звертає увагу на наступне. Задля 

забезпечення абсолютної природи бенефіціарного інтересу в загальному праві 

виділяється окрема категорія право “слідування” (“tracing”) за річчю, до чиїх рук 

ця річ би не потрапила. Так, в англійському трасті за бенефіціаром визнається 

таке право “слідування” щодо будь-яких прибутків трасту, приросту його активів 

чи доходів від їх продажу, отриманих трасті внаслідок порушення умов трасту 

[173, pp. 28-29]. І внаслідок саме такого речевого характеру таке право зумовлює 

пріоритетне положення бенефіціарів, порівняно з іншим подружжям, 

спадкоємцями чи особистими кредиторами трасті. Про самостійні процеси  

“слідування” за майном трасту (“following”) та відслідковування результатів його 
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перевтілення в новому майні (“tracing”), як механізм захисту бенефіціарного 

інтересу, йдеться в окремих роботах автора1 [174]. 

З огляду на суть засобів правового захисту, доступних відповідним носіям 

бенефіціарного інтересу, логічним вбачається і висновок, що неможливо 

створити траст без зазначення, в інтересах кого (чи чого) трасті має 

займатись веденням справ траста. Таким чином, для повноцінності існування 

трасту вимагається наявність особи, яка могла б виступити на захист умов траста. 

Через наявність такої особи-носія бенефіціарного інтересу забезпечується, 

зокрема, захист трасту від порушень його умов з боку самого трасті. У випадку 

створення класичного траста для бенефіціарів, такими носіями виступають самі 

бенефіціари.  

І навпаки - випадки, коли бенефіціари трасту не мають прав щодо 

трастового майна, забезпечених захистом з боку держави, не можуть розглядатись 

за англійським законом як трасти в інтересах бенефіціарів. А оскільки в такому 

разі носія бенефіціарного інтересу немає, то траст вважатиметься створеним в 

інтересах самого його засновника (“settlor”). В той же час, сама по собі 

автоматична зміна у складі сторін юридичної конструкції не позбавляє трасті 

можливості виплачувати дохід від трасту певним особам (визначеними в якості, 

так званих “достойних щедрості засновника” або “objects of a power of 

appointment” [173]). Справа в тім, що в ряді юрисдикцій загального права, такі 

особи, не будучи віднесеними до числа класичних бенефіціарів трасту, все ж таки 

можуть отримувати від нього дохід в рамках мети існування цього трасту (задля 

якої трасті, власне, і наділяється відповідними повноваженнями). Статусу таких 

осіб буде приділено окрему увагу далі в дослідженні. Та наразі зазначимо лише, 

що при досить схожій економічній природі належного їм інтересу та інтересу 

бенефіціарів у дискреційному трасті (“discrerionary trust”), юридична природа цих 

                                         
1 (Перестюк Н. М., Природа бенефіціарного інтересу в трасті та його носії в країнах не тільки загального права, 

2018), Перестюк Н.М., “Бенефіціарний інтерес в англо-саксонсьому трасті: за і проти речової природи”, 
Матеріали Київських правових читань "Речове право: пріоритети та перспективи", що відбулись на юридичному 
факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 22 березня 2019 року) 
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двох інтересів все ж таки різна. Більш детально про особливості траста для 

досягнення певної мети та проблематику дискреційного трасту йдеться в окремій 

роботі автора1 [174]. 

 

Висновки до розділу 2:  

В розділі проведено огляд основних понять трасту, властивих 

англосаксонській правовій доктрині, представлено класифікацію трастів, та 

розкрито суть підходу “трьох визначеностей” (щодо наміру, щодо предмету та 

щодо цілей), якими характеризується наявність необхідних умов для створення 

трасту (на кшалт категорії істотних умов договору, характерної для країн 

континентального права). 

Класифікацію трастів – на верхньому рівні якої зазначено добровільний чи 

явно виражений траст (“express”), результуючий чи логічно виведений траст 

(“resulting”), конструктивний траст (“constructive”) та траст, створений в силу 

закону (“statutory”) – представлено, в першу чергу, як частину понятійного 

апарату для подальшого використання, зокрема, в якості фундаменту для 

сприйняття специфіки добровільних (явно виражених) трастів, що є основним 

предметом регулювання ГКТ. 

Через багате різноманіття проявів трастової концепції в англійському праві 

справедливості підхід до її законодавчої регламентації в континентальних країнах 

супроводжується викликами, як з боку проблематики міжнародного приватного 

права, так і з боку міжнародного цивільного процесу. Поряд із цим, задача 

врегулювання трасту навіть на рівні лише колізійних норм вбачається занадто 

абстрактною, а тому і навряд чи може бути вирішена без сегментування цього 

інституту за тими чи іншими ознаками з подальшим фокусом на певний різновид 

трасту.  

                                         
1 (Перестюк Н. М., Природа бенефіціарного інтересу в трасті та його носії в країнах не тільки загального права, 

2018) 
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В розділі представлено понятійний апарат класичного англосаксонського 

трасту, в рамках якого розкрито суть основних його учасників (установник, 

трасті, бенефіціари). Окремо розкрито суть такого ключового елементу трастової 

конструкції, як наявність в основі трасту виділеного майна (траст-фонду), 

призначеного служити певній цілі. Показано, що ознака виділеності (чи 

відокремленості) траст-фонду представляє собою його відособленість, як від 

власності трасті, так і від власності бенефіціарів чи засновника. На паралелі із 

формуванням початкового капіталу та подальшим функціонуванням майна 

юридичної особи продемонстровано ідею “власного життя трасту”. 

ГКТ, що має справу з прямовираженим добровільним трастом (“express 

trust”), ускладненим іноземним елементом, представляє собою вдалий приклад 

“абстрагування” інституту трасту від права справедливості, як невід’ємного його 

органічного оточення, і може представляти собою цінність з точки зору 

перспектив приєднання України до неї, як джерело колізійних трастових норм та 

як керівні настанови для континентальних суддів і юристів-практиків щодо 

визнання трастами іноземних конструкцій. 

Як обґрунтовано в ході дослідження, ключовим поняттям трастової 

концепції завжди є “відособлений траст-фонд”, що знаходиться під повним 

контролем трасті. При цьому важливо, щоб бенефіціари траста (або його захисник 

– у випадку траста для досягнення певної мети) були наділені щодо цього траст-

фонду правами, які підлягають належному правовому захисту – від їх порушень з 

боку трасті, в першу чергу, однак і з можливістю їх “слідування” за рухом 

відповідної частини траст-фонду до його недобросовісних набувачів (на кшталт 

речевих прав). Такі права зумовлюють пріоритетне становище бенефіціарів 

(зокрема, порівняно з іншим подружжям, спадкоємцями чи власними 

кредиторами трасті, що можуть претендувати на майнові інтереси трасті, як 

наприклад, у випадку банкрутства). Так досягається можливість траста після 

створення “продовжувати далі жити своїм власним життям”, аналогічно 

подальшому самостійному функціонуванню створеної засновником юридичної 

особи. 
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Визнаючи аргументованість на рівні доктрини самостійного місця 

транснаціонального характеру трасту, не обмеженого поняттям класичного 

англосаксонського трасту, в роботі приділено увагу його доктринальному 

наповненню за Принципами європейського трастового права (розробленими 

робочою групою, в числі якої представлено ряд науковців, залучених до роботи 

над ГКТ). В результаті аналізу поняття “траст” за Принципами показано певну 

“надлишковість” змістовного наповнення поняття “траст” у ГКТ. В якості такої, 

зокрема, приділено увагу правовим конструкціям континентального права, якими 

не передбачається знаходження траст-фонду у власності саме трасті. Окремо 

зазначено і про відсутність складу трасту в конструкціях забезпечувального 

характеру, більш властивою для яких вбачається правова категорія “обтяження”. 

Хоча під сферу застосування ГКТ зазначені конструкції підпадають (в силу 

обумовленості специфікою конкретних оставин досягнення компромісу при її 

прийнятті). 

Місце трасту, як правового явища, на рівні певної абстракції представлено у 

вигляді проекцій на різну правову площину континентального права. Так, 

зокрема, самостійне місце трастової конструкції загального права представлено 

поряд із правом власності (як категорією речевого права) та правочином, в т.ч. на 

користь третьої особи (як категорією зобов’язального права); поряд із договором 

(як добровільним об’єднанням статків та зусиль задля досягнення спільної мети) 

та юридичною особою; а також поряд із договірними зобов’язаннями та 

деліктними. 

На образній ілюстрації “ракети та пускової установки” показано 

розмежування конструкції трасту від самого акту його створення. Такий 

ілюстративний приклад наведено, в першу чергу, для подальшого розкриття 

специфіки попередніх/побічних питань в контексті трасту, які виключено зі сфери 

регулювання ГКТ. Поряд із цим, на ньому показано черговість потенційного 

задоволення за рахунок траст-фонду вимог, що можуть заявлятись до трасті. 

Окрему увагу приділено порядку “очищення від незаконності” трасту, яка могла б 
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мати місце, як при створенні з боку засновника (в силу “вади пускової 

установки”), так і при веденні його справ з боку трасті (в силу вже “вади ракети”). 

Поряд із відособленим «траст-фондом», в розділі проаналізовано поняття 

бенефіціарного інтересу в класичному англосаксонському трасті, яким оперує 

право справедливості (“equity”), як органічною складовою правосуб’єктності його 

носія (“locus standi”). Категорію бенефіціарного інтересу, як ключового елементу 

трастової конструкції, розкрито через невід’ємність права від його суб’єктивного 

захисту. Наявність такого елементу обґрунтовано тим, щоб була можливість 

захистити траст (інтереси тих, заради кого було його створено) від прояву 

недобросовісності, і в першу чергу, з боку самого трасті.  

В той же час показано, що бенефіціари траста (або його захисник – у 

випадку траста для досягнення певної мети) наділені щодо цього траст-фонду 

правами, що підлягають судовому захисту від їх порушень не тільки з боку трасті. 

Така правосуб’єктність зумовлює пріоритетне положення цих осіб (зокрема, 

порівняно з іншим подружжям, спадкоємцями чи власними кредиторами трасті). 

При чому, характер засобів захисту, доступних носієві такого бенефіціарного 

інтересу, є дещо ширшим, ніж просто особистий характер засобів захисту сторони 

у зобов’язанні. Поряд із цим бенефіціар користується засобами захисту речевих 

прав щодо складових траст-фонду, які неправомірно потрапили до рук третіх осіб. 

Завдяки цьому і стає можливим належне функціонування трасту задля збагачення 

саме бенефіціарів або “служіння іншим цілям”, заради яких його було створено. У 

цьому відношенні зроблено також акцент на проблематиці сприйняття права 

бенефіціара в трасті через призму континентального поділу на “in rem” 

абсолютного характеру та “in personam” відносного. Основі ідеї розділу висвітлені 

в наступних публікаціях [168; 174; 248]. 
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Розділ 3. Траст на різних стадіях міжнародного приватного процесу 

та Acquis Communautaire 

3.1. Конфлікт законів і конфлікт юрисдикцій в європейському праві 

Як зазначає сучасна дослідниця Л.П.Ануфрієва, на сьогоднішній день 

спостерігається певний “зсув уявлень про співвідношення матеріально-правового 

та процесуального елементів в об’єкті регулювання міжнародного приватного 

права”. Утримуючись від твердження про глобальність зазначеної тенденції, 

дослідниця ілюструє включення цивільно-процесуальних відносин до сфери 

міжнародного приватного права на прикладі таких європейських країн, як 

Франція, Німеччина та Швейцарія. Зазаначаючи, що ці країни континентального 

права традиційно виключали зазначені аспекти зі сфери міжнародного приватного 

права, Л.П.Ануфрієва звертає увагу на відповідну “триланковість структури 

швейцарського закону про міжнародне приватне право”. Таким чином, у 

згаданому законі “даються відповіді на питання про юрисдикцію (компетентний 

суд), про застосовне право та про виконання іноземних рішень” [79, p. 44]. 

У цьому контексті, такі терміни, як компетенція суду, підсудність, 

міжнародна підсудність та юрисдикція застосовуються в рамках даного 

дослідження як синоніми по відношенню до “сукупної” компетенції національних 

судових установ тієї чи іншої держави приймати рішення в тій чи іншій справі з 

іноземним елементом (пряма юрисдикція) або вирішувати питання визнання і 

забезпечення примусового виконання рішення, винесеного іноземним судом 

(опосередкована юрисдикція). І незалежно від наявності характеристики 

“міжнародна”, ці терміни не повинні сприйматись, ні як поняття національного 

процесуального права (у розумінні підвідомчості чи підсудності), ні як поняття 

міжнародного публічного процесу (у розумінні юрисдикції того чи іншого 

міжнародного судового органу). 

Таким чином, у праві європейських країн вимальовуються три напрями 

розвитку “трастових” норм:  
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(1) в аспекті міжнародної підсудності справ суду тієї чи іншої країни 

(юрисдикції справ),  

(2) в аспекті колізійного регулювання (вибору належної правової системи з 

наступним встановленням змісту іноземних правових норм) та  

(3) в аспекті визнання та виконання іноземних судових рішень (юрисдикції 

рішень, винесених на території тієї чи іншої країни).  

Окрім кореляції з певними сучасними тенденціями розвитку міжнародного 

приватного права, зазначимо, що послідовність цих трьох аспектів відображає ще 

й  хронологічний порядок, характерний для процесу проходження міжнародним 

спором відповідних стадій судового розгляду справи.  

Як зазначалось на початку дослідження (з посиланням на підхід Дж.Чешира 

та П.Норта) міжнародне приватне право “ставить перед собою три цілі, а саме: 1) 

визначити умови, за яких суд буде компетентним розглядати справу; 2) визначити 

для кожної категорії справ певну внутрішньодержавну правову систему, на 

підставі якої мають бути визначені права сторін; та 3) вказати на такі дві групи 

обставин: а) ті, за яких рішення іноземного суду може бути визнано таким, що 

вирішує відповідний спір, та б) ті, за яких право, що належить кредиторові в силу 

іноземного судового рішення, може бути примусово здійснене в Англії в 

позовному порядку” [20, p. 17]. 

В першому (підсудність справ, компетенція суду чи пряма юрисдикція) і 

третьому (юрисдикція рішень чи опосередкована юрисдикція) аспектах 

дослідження, аналізуючи європейське право, як правило, будемо посилатись на 

одні й ті самі джерела норм. Адже в ідеології європейського права юрисдикція 

справ і юрисдикція рішень виступають по суті своїй двома невід’ємними 

частинами одного цілого. Так відсутність у суду однієї країни належної 

компетенції розглядати спір, як правило завжди виступає підставою для відмови у 

подальшому визнанні винесеного ним рішення в іншій країні. Тому на рівні ЄС 

регулювання як прямої юрисдикції (юрисдикція справ), так і опосередкованої 

(юрисдикція винесених рішень), здійснювалось паралельно. І в цьому відношенні 

прийнята в рамках Спільного Ринку Брюссельська конвенція [175], положення 
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якої в подальшому перейшли і до Луганської конвенції ЄС з країнами EFTA [176], 

представляли собою для того часу чи не найбільш прогресивний приклад підходу 

до скоординованого врегулювання таких питань. Тому ці дві європейські 

конвенції, з яких почалось врегулювання питання міжнародної юрисдикції в праві 

ЄС, часто називають іще двосторонніми.  

На сьогодні Луганська конвенція зазнала перегляду в 2007 році [177], і 

відображає наступний щабель розвитку Брюссельської конвенції (шляхом її 

перетворення на однойменний Регламент ЄС [178]). Останній же згодом у 2012 

році було замінено новою версією [179], що втупила в силу 10 січня 2015 року.  

В другому аспекті дослідження (колізійне регулювання) єдиним джерелом 

уніфікованих колізійних норм може виступити згадувана раніше конвенція, 

прийнята в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права [141]. 

Так, Гаазька конвенція про визнання трастів 1985 року (не потрапляючи до сфери 

“супутнього права ЄС”, якому далі буде приділено певну увагу) фактично 

служить основним джерелом колізійних норм щодо трастів для європейських 

країн, які до неї приєднались, і відповідно впровадили певні зміни в національне 

законодавство. Однак, серед класичних джерел європейського права на жоден акт 

у цьому відношенні ми послатись не можемо. 

Первинне, вторинне та “супутнє” право ЄС 

Загальноприйнята класифікація права ЄС базується на різних типах його 

джерел та на різній юридичній силі його норм. Так, первинне право ЄС (що 

складається з установчих договорів ЄС) впливає на міжнародне приватне право 

перш за все через чотири основні свободи, закріплені в установчих договорах 

(свобода пересування товарів, осіб, послуг та капіталів), та через досягнення цілі 

створення Спільного Ринку.  

До установчих договорів ЄС відносяться Паризька Угода (1951): про 

створення Європейського Об’єднання Вугілля та Сталі1, Римська Угода (1957): 

                                         
1 наразі інтегроване в Європейське Співтовариство через сплив (після 23 липня 2002 року) того 50-річного терміну, 
на який його було створено 
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про створення Європейського Економічного  Співтовариства1 та Європейського 

Об’єднання Атомної Енергії (Енергоатом), а також міжнародні договори, що їх 

змінюють та доповнюють, зокрема, Маастрихтська Угода (1992): про створення 

Європейського Союзу, Амстердамська Угода (1999), Ніццька Угода (2003) та 

Лісабонська Угода (2009).  

При цьому фундаментом для впливу європейського права на міжнародне 

приватне переважно виступає прагнення до усунення дискримінації (ст.18 

Ліссабонської Угоди) [180, p. 18]2 та уникнення перешкод в торгівлі між 

державами-членами ЄС. При цьому, не останню роль у виникненні таких 

перешкод відіграє і застосування національного колізійного права [181, p. 20]. 

Щодо прямого чи опосередкованого впливу вторинного права ЄС, то він 

здійснюється переважно завдяки прийняттю органами ЄС регламентів з нормами 

прямої дії (на більш пізніх етапах), або шляхом гармонізації права держав-членів, 

в процесі прийняття відповідних директив органами ЄС. Тут слід розглянути 

окремо гармонізацію норм матеріального права та гармонізацію норм колізійного 

права. І якщо перша призводить до того, що міжнародне приватне право 

поступово втрачає сферу свого застосування, то друга ж, навпаки, безпосередньо 

впливає на розвиток міжнародного приватного права. Гармонізація ж 

процесуального права заслуговує на окрему увагу з позиції добровільної втрати 

державами-членами частини свого суверенітету в рамках судової гілки влади. 

Вагоме значення для розвитку  міжнародного приватного права має і так 

зване “супутнє право” ЄС. Джерелами “супутнього права” ЄС виступають не 

безпосередньо акти органів ЄС, а міжнародні договори та різні домовленості, що 

укладаються державами-членами між собою не на виконання “гармонізаційних 

статей” установчих договорів (ст.115 і ст.114 Ліссабонської Угоди) [180, p. 115 та 

114]3, а добровільно з метою попередження маніпулювання вибором країни суду, 

                                         
1 перетвореного в подальшому на Європейське Співтовариство 
2 в попередніх версіях див. відповідно ст.12 Амстердамської та ст.6 Маастрихтської угод 
3 в попередніх версіях див. відповідно пункт 3(h) ст.94 і ст. 95 Амстердамської та ст.100 і ст.100а Маастрихтської 
угод 
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з огляду на  більш сприятливу оцінку перспектив розгляду спору для зацікавленої 

сторони (“forum shopping”)  [181, p. 21]. Римська конвенція про договірні 

зобов’язання [182]1 стала прикладом акту такого “супутнього права” ЄС, як 

добровільної домовленості між державами-членами щодо вирішення колізій 

законів (що трансформувалась на сьогодні в однойменний Регламент ЄС “Рим-І” 

[183]). Процесуальний же аспект (щодо колізій юрисдикцій) було відображено у 

Брюссельській конвенції про юрисдикції та визнання і забезпечення примусового 

виконання рішень у цивільних і комерційних справах [175], прийнятій у 1968 році 

в порядку виконання  статті 220 первісної Угоди про створення ЄС (в редакції 

чинної на той час Римської Угоди),2 та перевтіленій у однойменний Регламент ЄС 

(“Брюссель І”), що існує сьогодні в оновленій версії (“Брюссель І, Переглянутий”)  

[179]. 

Вплив європейського права на розвиток міжнародного приватного та новітні 

пошуки альтернатив для колізійного методу 

Як зазначають німецькі дослідники Кох, Магнус та фон Моренфельс, 

європейське право останнім часом все більш доповнює міжнародне приватне і 

навіть частково заміщує собою його. У своїй праці автори стверджують, що “там, 

де діє право ЄС, конкуренція між нормами національного права держав-членів 

практично виключається, а застосування норм колізійного права взагалі стає 

зайвим” [181, p. 19]. З приводу цього німецькі дослідники стверджують, що в 

результаті гармонізації норм колізійного права передбачається  втрата 

актуальності питанням, в якій країні стався правовий конфлікт (тобто, перед 

суддею якої країни встало питання про вибір права). Ідеологічно вирішення спору 

на основі уніфікованих норм міжнародного приватного права має призводити до 

застосування однієї й тієї ж самої норми матеріального права, незалежно від того, 

який суд буде вирішувати справу [181, p. 21]. Такі уніфіковані норми колізійного 

                                         
1 Консолідована версія конвенції, 2-го Протоколу (щодо надання повноважень Європейському Суду 
Справедливості) та 5-то Протоколу (щодо інтерпретації Конверції Європейським Судом справедливості)  

2 в наступних версіях див. відповідно ст.293 Амстердамської та ст.220 Маастрихтської угод, що було виключено в 
подальшому із тексту Ліссабонської угоди про функціонування ЄС 
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права містяться в директивах, що прийняті в ЄС з метою зближення законодавств 

держав-членів (зокрема у сферах страхування,  захисту прав споживачів, 

конкуренції, тощо).  

Що стосується колізійного регулювання безпосередньо трастових питань, то 

аналогічного акта в праві ЄС наразі немає. Однак, цілком можливо, що це лише 

питання часу, чи виявиться сучасний європейський тренд розвитку колізійних 

трастових норм (на прикладі Гаазької конвенції про визнання трастів 1985 року) 

достатньо суттєвим, щоб Рада ЄС розглянула питання розробки окремого 

Регламенту ЄС. Регламент ЄС про право, що має застосовуватись до трастів, міг 

би з’явитись на кшталт Регламенту ЄС про право, що застосовується до 

договірних зобов’язань (Рим-І) [183], який прийшов, в свою чергу, на заміну 

відповідній однойменній європейській конвенції [182]. У цьому відношенні слід 

також зазначити, що основним мотивом прийняття такого регламенту (а 

відповідно, і Римської Конвенції, що йому передувала) виступали потреба 

підвищити рівень правової визначеності і захисту прав у сфері приватного права. І 

питання трастових спорів у цьому відношенні мало чим відрізняється від спорів, 

що виникають із договірних зобов’язань.  

На фоні сучасного тренду уніфікаційних процесів на рівні ЄС почали 

висловлюватись думки про те, чи дійсно виправдана уніфікація колізійних норм. 

Підтримуючи своїх німецьких колег Еріка Джейма (Erik Jayme) та Крістіана 

Коглера (Chistian Kohler), які піднімали це питання у 2001 році в контексті руху 

до єдиного європейського міжнародного приватного права, французький 

дослідник Поль Лагард (Paul Lagarde) у 2004 році звернув увагу на 

альтернативний підхід, спрямований на усунення недоліків колізійного методу, 

який назвав “метод визнання правових ситуацій, що виникли за кордоном” (“la 

reconnaissance des situations juridiques déjà créées à l’étranger”) [120]. У своїй роботі 

дослідник задається питанням, чи не зміг би принцип взаємного визнання 

породжених за кордоном правових ситуацій (поряд із визнанням іноземних 

рішень) дати достойну відповідь сучасним викликам [120, p. 229]. 
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Такий підхід виходив з феномену транснаціонального обігу правових 

ситуацій (пересування їх між юрисдикціями), та стояв на необхідності захисту 

суб’єктивного права, що виникло в одній державі, в якості підстави для 

застосування іноземного закону судом іншої держави. І в якості основних 

викликів на шляху його застосування П.Лагард називає: 1) правило встановлення 

зв’язку тієї чи іншої правової ситуації з державою, в якій вона виникла (“les liens 

de la situation avec son Etat d’origine”); а також 2) прийняття іншою державою 

відповідних “рамок визнаних правових наслідків” задля подальшого їх визнання 

на своїй території (“la portée exacte de la reconnaissance”) [120, p. 232]. 

Не заглиблюючись в деталі доктрини надбаних прав (відомої франкомовним 

дослідженням як “droits acquis” або як “vested rights” англомовним), в рамках якої 

П.Лагардом, власне, і було запропоновано метод визнання породжених за 

кордоном правових ситуацій, зазначимо лише про її “корені голандського 

походження та англійску спадщину”1. 

Будучи представленим у вигляді революційного методу, заради 

надолуження певних прогалин методу колізійного, в 2016 році такой підхід 

отримав подальший розвиток також в дослідженні Олексія Біляченка [121]. Вчені, 

серед вдалих прикладів його втілення згадують, зокрема, і Гаазьку конвенцію про 

визнання трастів 1985 року [120, p. 236] [121, p. 282], а саме, її статтю 11. Так, на 

прикладі цієї статті О.Біляченко ілюструє підхід до визнання певної правової 

ситуації (трасту) безпосередньо в силу норми ГКТ, і в обхід колізійного методу. 

Вчений аргументовано проводить паралель між визнанням правових ситуацій для 

цілей міжнародного приватного права та базовими техніками, широко 

використовуваними в контексті, як захисту Прав Людини, так і фундаментальних 

свобод в праві ЄС [121, p. 267]. 

Суть такого інноваційного методу коротко можна звести до того, що замість 

вибору застосовного права, яке передбачає наступний пошук цільової 

                                         
1 Доктрину “надбаних прав” також розглядають в якості антиподу доктрині міжнародної ввічливості [121, p. 39]. І 
свого часу її було закладено в Перший звід колізійного права США 1934 року [22, pp. 207-217] 
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матеріальної норми (що при застосуванні супроводжуватиметься рядом операцій з 

нею, як наприклад: аналіз на предмет протиріччя публічному порядку), суддя 

звертається безпосередньо до «права, уже застосованого» (при перевтіленні того 

чи іншого фактичного складу в правову ситуацію, чи, фактичних відносин у 

правовідносини, іншими словами). При цьому вчений виходить з того, що для 

транснаціонального обігу правових ситуацій не вимагається вчинення державою 

якогось офіційного акту (адже пересування їх крізь кордони країн саме по собі 

можливе навіть за умов мінімального ступеню задіяння державної влади при 

створенні). Противоставляючи ту чи іншу норму матеріального права певній 

ситуації, що виникла на її основі, О.Біляченко показує, що правові ситуації 

можуть підлягати міжнародному обігу (пересуванню крізь кордони, 

транскордонній міграції). При цьому їх існування і оригінальный характер 

правової наповненості, виявляються визначеними в державі виникнення, а їх 

визнання, в свою чергу, не стикається з жодною серйозною перепоною 

теоретичного характеру [121, pp. 349-350]. 

3.2. ГКТ як відповідь на виклики розширення Спільного Ринку та одночасно й 

поштовх до уніфікації  регулювання конфлікту юрисдикцій 

Гармонізація колізійних норм щодо трастів на рівні ЄС 

Під перший з пріоритетів розвитку права ЄС, визначених Лісабонською 

угодою про функціонування ЄС (гармонізація колізійних норм), підпадає, 

зокрема, Гаазька конвенція про визнання трастів 1985 року [141]. Цей  

міжнародно-правовий акт безпосереднім чином відноситься до співпраці держав у 

сфері досягнення відповідності і сумісності між собою відповідних складових 

колізійного права різних країн. Цей документ цікавий, в першу чергу тим, що 

народився, певною мірою, у протистоянні двох таких несхожих між собою систем 

континентального та англосаксонського права, реалізувавши, за словами А.Е. вон 

Овербека “унікальний історичний шанс” об’єднати країни до них належні [154, p. 

18]. За згадками іншого очевидця та безпосереднього учасника процесу розробки 

документа Ханса ван Луна, Конвенція за своїм задумом послужила відповіддю на 
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ряд викликів, пов’язаних із функціонуванням Спільного Ринку1 [184, p. 326]. 

Проте, як уже зазначалось, до офіційних джерел права ЄС відносити цю 

конвенцію було б некоректно.  

Розпочнемо знайомство з Гаазькою конвенцією про право, що 

застосовується до трастів, та про їх визнання 1985 року [185] з огляду на ті 

основні передумови, що сприяли її появі. І пригадаємо з цього приводу 

алегоричну характеристику, що дав цьому документу американський дослідник 

Адер Дайєр [186, p. 993] із посиланням на автора вислову канадійського вченого 

Донована Вотерза (Donovan Waters). Дослідник назвав його «наймасштабнішим за 

600-річну історію проектом побудови “переправи через Ла Манш” в океані норм 

фідуційного права» [187, pp. 129-130].  

Основним завданням цього розділу дослідження є загальний огляд Гаазької 

конвенції про визнання трастів, як джерела норм, спрямованих на врегулювання 

колізій законів. Однак, вважаючи, що розуміння сутнісної природи речей 

позитивно впливає на сприйняття різних регламентів і правил гри, спробуємо 

також зазирнути в історію появи цієї конвенції. 

Наразі Гаазька конвенцію про визнання трастів 1985 року набрала чинності 

для восьми держав, що відносяться до континентальної правової сім’ї. Це Італія, 

Нідерланди, Мальта, Люксембург, Ліхтенштейн, Сан-Марино і Швейцарія, а з 

недавніх пір ще і Панама. Поряд із основними її положеннями розглянемо також 

варіанти законодавчих змін на національному рівні, якими супроводжувався в 

зазначених країнах процес її ратифікації. Такий огляд спрямовано, зокрема, на 

ідентифікацію та аналіз певних моментів, що привертали особливу увагу 

законодавців в країнах континентального права, і які потенційно можуть бути 

корисні також і для України.  

Представлений в даній роботі аналіз1, в першу чергу, ґрунтується на 

швейцарському дослідженні, виконаному за ініціативи парламентаріїв, що 

                                         
1 у свілті врегулювання питань прямої та опосередкованої юрисдикції для судових справ, що стосуються 
внутрішніх відносин в трасті (в рамках змін до Брююельскої конвенціїроку 1968 года) 
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підняли питання ратифікації цієї конвенції, спершу представленому у 2004 році 

[188], і допрацьована версія якого отримала форму офіційного документу, яким 

супроводжувався процес самої ратифікації конвенції, наприкінці 2005 [171]. 

Актуальність висновків в контексті законодавства відповідних країн, чинного на 

момент написання цієї роботи, перевірено за станом офіційних джерел, з 

посиланням на які і зроблено відповідні оновлення. Серед інших аналітичних 

матеріалів поряд із робочими матеріалами самої Гаазької Конференції [189] та 

подальшими дослідженнями представників її країн-учасниць було також 

використано роботи Альфреда Е. Вон Обербека (Alfred E, von Overbeck) [190], 

Ханса ван Луна (Hans van Loon) [184], Адера Дайєра (Adair Dyer) [186], Девіда 

Хайтона (David Hayton) [191], Донована В.М Вотерза (Donovan W.M. Waters) 

[187], а також швейцарського дослідника Люка Тэвно (Luc Thévenoz) [192], 

люксембурзького вченого Андре Прума (André Prüm) в команді с французькими 

коллегами Тьєрі Реве (Thierry Revet) та Клодом Вітцем (Claude Witz) [193]. Серед 

вітчизняних авторів ту чи іншу увагу зазначеній конвенції у своїх роботах 

приділяли, зокрема, Г.В.Онищенко, Ю.В. Курпас, К.Г. Некіт та Т.М.Стазилова, 

Г.В.Буяджи, поряд з автором ряду фундаментальних праць із трастової 

(фідуційної) тематики Майдаником Р.А. 

Еволюція Брюссельської Конвенції як передумова для появи ГКТ 

Cеред викликів, які стояли того часу перед Гаазькою конференцією з 

міжнародного приватного права, багато чого сформувалось під впливом 

Європейського Економічного Співтовариства (праобразу сучасного 

Європейського Союзу). Як зазначав Адер Дайєр у своєму вступному слові до цієї 

конвенції [164], утворення Спільного Ринку шістьома континентальними 

європейськими країнами2 з 1957 року сприяло розширенню можливостей до 

заснування бізнесу та проведення транснаціональних операцій в Західній Європі 

для Британії, Сполучених Штатів та Канади. А з приєднанням у 1973 році 
                                                                                                                                           

1 більш детальнму викладу специфіки досвіду семи країн континентального права у порівняльному аспекті увагу 
приділено  в окремій роботі автора [203]. 

2 Франція, ФРН, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург 
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Великобританії, Ірландії та Данії до країн Спільного Ринку активізувались 

процеси бізнес міграції, що супроводжувались і довгостроковими переселеннями 

громадян із їх рідних країн. Так наприкінці 80-х років минулого століття 

переселення сімей в рамках розширення бізнесу до країн Спільного Ринку стало 

більш природнім (як тимчасово, так і на постійній основі). Придбаваючи майно в 

«не-трастових» країнах, у питаннях планування статків англійці, ірландці та 

американці віддавали перевагу “звичним для себе механізмам” (як-от: трасти, що 

створюються «за життя» (“inter vivos”), заповідальні трасти, тощо). Європейці, що 

надовго затримувались в Англії чи Сполучених Штатах, звикали зі свого боку, до 

переваг гнучких трастових конструкцій, та прагнули до їх використання в 

плануванні своїх статків та питаннях спадкування. А перед нотаріусами й судами 

поставала проблема “сприйняття «трасті» (“trustee”) як досі невідомого та 

невизнаного гравця в контексті врегулювання майнових питань” [186, pp. 993-

994]. 

Проростання «трастової проблематики» у «континентальну правову 

площину» досить яскраво проявилось в контексті еволюції підходів до 

встановлення юрисдикції та визнання і виконання судових рішень у цивільних і 

комерційних справах. Мова йде про європейський міжнародний договір 1968 року 

(про який вже були згадки вище, і який в літературі відомий як «Брюссельська 

Конвенція»1 [194]). Так, у 1978 році Брюссельська Конвенція зазнає 

революційних змін із приєднанням до неї Великобританії, Ірландії та Данії. 

Документ про приєднання до Брюссельської Конвенції (відомий в літературі 

як «Конвенція про приєднання» чи «Люксембурзький Договір» - як далі 

згадується), відповів на виклик врегулювати питання юрисдикції для “внутрішніх 

відносин в трасті”. Під внутрішніми тут мались на увазі відносини учасників 

трасту між собою: «трасті» (“trustee”), бенефіціарами та засновником (на відміну 

від відносин зовнішніх - між учасниками траста і третіми особами). Тобто, мова 

                                         
1 За оцінкою Адера Дайєра Брюссельська Конвенція відіграє в ЄС роль, аналогічну ролі положення розділу 1 статті 

IV Конституції США «про довіру та взаємне визнання» ("full faith and credit" clause), що передбачає взаємне 
визнання законів та судових рішень в різних штатах) [186, p. 994]. 
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йде про справи, що безпосередньо стосуються відносин між його учасниками – 

установником, трасті і бенефіціарами – чи іншим чином зачіпають права та 

обов’язки останніх. Задачу було вирішено, по-перше, шляхом запровадження 

такої спеціальної підстави для юрисдикції в такій категорії трастових справ, як 

“доміцилій трасту” (“trust domicile”). А по-друге - шляхом надання засновнику 

можливості визначення виключної юрисдикції трастових спорів безпосередньо у 

документі про створення трасту. 

Окрему увагу слід приділити тому, що поняття «траст» (trust), «трасті» 

(trustee) та «доміцилій трасту» (trust domicile) не підлягали перекладу на інші 

мови ЄС. Як пояснив це автор офіційного коментаря до Люксембурзького 

Договору Пітер Шлоссер (Peter Schlosser), зазначені терміни не підлягають 

перекладу, бо відносяться до специфічних явищ англійського та ірландського 

права. Проте Держави-учасниці могли сформувати більш детально наповнення 

поняття «траст» на своїй рідній мові в актах свого внутрішнього законодавства, 

яким імплементуватиметься Люксембурзький Договір [172, p. 116]. 

У Брюссельській конвенції після змін, внесених Люксембурзьким 

Договором 1978 року, “доміцилій відповідача” залишався загальною підставою 

для визнання юрисдикції (в т.ч. для «зовнішніх відносин» в трасті, тобто відносин 

його учасників з третіми особами). 

“Доміцилій трасту” ж було визначено як спеціальну «прив’язку» до 

юрисдикції (спеціальна юрисдикція) для питань судового провадження у справах 

щодо «внутрішніх відносин» в трасті  між засновником, трасті та бенефіціаром. 

Передбачалось, що така спеціальна юрисдикція слугуватиме на випадок 

відсутності вибору іншої виключної юрисдикції засновником у документі про 

створення трасту. 

За рахунок використання понять, природніх для трастової конструкції, 

спричинені Люксембурзьким Договором зміни, на перший погляд, досить 

лаконічно підійшли до врегулювання проблематики юрисдикцій (через 

«доміцилій трасту»). Та наступне питання, що постало на цьому шляху, 

відноситься вже до іншого рівня доктринальної площини. І мова йде про те, за 
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яким правом має визначатись змістовне навантаження цього терміну. Адже без 

цього не можна говорити про існування робочого механізму встановлення 

юрисдикцій у «трастових справах». 

До 1978 року, як зазначає Пітер Шлоссер, поняття «доміциій» по 

відношенню до «трасту» серед країн-учасниць Люксембурзького Договору було 

відоме лише праву Шотландії. І якщо право Великобританії хоча б добре знало 

поняття «траст», то для семи інших країн-членів ЄЕС (із дев'яти загалом), 

законодавство яких не знало трастів, змінена редакція статті 5 Брюссельської 

Конвенції спричинила ряд понятійних складностей. Адже у них не було ані 

концептуального розуміння, ані емпіричного досвіду, спираючись на які можна 

було підійти хоча б до тлумачення нових положень. А тим більше, не було в 

країнах континентального права відповідних принципів чи норм міжнародного 

приватного права, що могли б послужити меті логічного виведення поняття 

"доміцилій трасту" [186, pp. 994-995]. 

Зокрема, з цих причин, у 1982 році до порядку денного 15ої сесії Гаазької 

Конференції з високим пріоритетом включають ідею створення міжнародного 

документу, спрямованого визначити, яким правом мав би регулюватись траст, 

зокрема, коли його майно одночасно знаходиться і в країні, якій ця конструкція 

відома, і в тій, якій невідома [186, pp. 995-996]. 

Непов’язаність питань приєднання до ГКТ та впровадження трасту в 

площину матеріального права розкрито в окремій роботі автора1 [195]. 

Загальна характеристика підходів ГКТ 

Перш за все важливо нагадати про автономність впровадженої Конвенцією 

концепції "трасту", яка не співпадає з класичним розумінням "свого" трасту 

країнами загального права (як конструкції, народженої і визрівшої в надрах 

специфіки англійського права справедливості). В цьому відношенні обмежимося 

згадкою про статтю 2 Конвенції, як джерела автономного поняття "трасту", 

                                         
1 (Перестюк Н. М., Гаазька конвенція про визнання трастів задля вирішення коллізій законів, 2018) 
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"виокремленого" в певній мірі з рідного для класичних трастів правового 

середовища - англійського права справедливості. А в числі ілюстративних 

відмінностей пошлемося на роботу англійського вченого Девіда Хайтона, в якій 

автор показує унікальність механізмів правового захисту за правом 

справедливості (доступних в контексті порушення трасті умов трасту), 

протиставляючи їх арсеналу механізмів правового захисту по загальному праву 

(доступних в контексті порушення стороною умов договору) [191, pp. 1-10]. 

На окрему увагу заслуговують статті 5 і 13 Конвенції. Обидві вони увійшли 

в документ як свого роду неявні "захисні застереження", орієнтовані на країни 

континентального права, в першу чергу. Адже саме вони спочатку сприймалися 

як більш "вразливі" до потенційних загроз, як суб'єктивного, так і об'єктивного 

характеру. У числі суб'єктивних загроз можна назвати введення в оману 

можливими недобросовісними намірами учасників трасту. Однак, не варто 

недооцінювати ймовірності виникнення і об'єктивних загроз, як наприклад: ризик 

некоректного розуміння континентальним суддею суті правового регулювання, 

характерного для трасту. Початковим мотивом, яким підкріплювалися ініціативи 

по включенню таких "захисних застережень", було прагнення не пов'язувати 

країни-учасниці невиправданим зобов'язанням, "відірваним", на перший погляд, 

від суті правовідносин. Цей намір розробників міжнародного документа 

представлявся актуальним як в контексті визначення застосовного права (за 

правилами розділу II Конвенції), так і в контексті визнання трастів (за правилами 

розділу III Конвенції). 

Так, стаття 5 має справу з ігноруванням права, визначеного як застосовне до 

трасту за правилами Конвенції, для випадків, коли такому праву невідома 

конструкція трасту (як в цілому, так і в частині тієї чи іншої категорії трастів, про 

які йде мова). Значимість такого мотиву виправдовувалась в контексті ведення у 

певній мірі паралельних дискусій про рамки поняття "траст", до якого мала 

застосовуватись Конвенція. Так, коли висувалась ініціатива обмежити предмет 

Конвенції категорією прямо вираженого англосаксонського трасту ("express 

trust"), відомого в більш-менш однаковому розумінні країнам загального права 
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("common law"), застереження, закріплене в статті 5, виглядало таким, що ніби 

доповнює цілісну картину. Адже, в такому випадку природно, що для права країн, 

яким невідома конструкція саме англосаксонського трасту, немає місця і в 

правовому регулюванні такої конструкції. 

Однак, в процесі численних переговорів консенсус зрушився в сторону 

розширення рамок поняття "траст", яким оперує Конвенція, також і на конструкції 

континентального права, з якими простежується одночасно функціональна та 

структурна аналогія (порівняно із англосаксонським трастом). І при такому 

підході закріплене напочатку в статті 5 "захисне застереження" вже втрачає свій 

початковий сенс. 

Згадавши вже про статтю 13, яка грає в своєму задумі роль такого ж 

захисного механізму щодо визнання трастів, як і стаття 5 щодо визначення 

застосовного права, не будемо детально зупинятися на її змісті. Відзначимо лише, 

що ця стаття дозволяє не визнавати траст, який має досить тісний зв'язок з 

країною, праву якої невідома конструкція трасту (або цілому, або в частині тієї чи 

іншої категорії трастів, про які йдеться). 

На окрему увагу заслуговує і питання класичних застережень, доступних 

для ратифікуючих Конвенцію держав. В цьому відношенні на себе звертають 

увагу три групи її положень, як зазначають люксембурзькі вчені. Це положення, 

що стосуються іноземних надімперативних норм (“lois de police”), положення про 

універсальність дії Конвенції, і про її ретроспективне застосування до трастів, 

створених до набрання її чинності в країні ратифікації. Окремо ці вчені виділяють 

можливість поширити конвенцію на трасти, створені в силу судових рішень [193, 

p. 59]. 

А щоб якось структурувати, і позначити одночасно глибину і 

багатогранність поля безпосередньої роботи з Конвенцією, звернемося до певного 

алгоритму, запропонованого швейцарським вченим Люком Тевно [196, p. 49]. 
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Рис.2 Алгоритм роботи з ГКТ (“лояльна фаза”). Джерело: [196, p. 49]. 

Переслідуючи мету першого ознайомлення з Конвенцією, вище 

представлена частина алгоритму служить путівником на так званій "лояльній" 

фазі, орієнтованій на побудову "попереднього проекту рішення". Її метою є 

знаходження потенційно застосовних правових наслідків визнання трасту. Або 

іншими словами, того чи іншого правового режиму, що виникає в силу створення 

трасту. 
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Однак, не менш важливу роль в контексті самої Конвенції відіграє і друга 

частина алгоритму для "критичною" фази, орієнтованої на перевірку такого 

рішення "на міцність" вже в своєму середовищі. 

  
Рис.3 Алгоритм роботи з ГКТ (“критична фаза”). Джерело: [196, p. 49]. 

Як бачимо, арсенал, потенційно доступних інструментів для відмови у 

визнанні трасту в рамках самої Конвенції досить широкий. Однак, не ставлячи 

перед собою мети розкривати їх детально на цьому етапі, обмежимося лише 

нагадуванням, про положення частини 2 статті 15 Конвенції. Так, відповідно до 

цієї норми, при відмові у визнанні трасту в силу застосування Конвенції, суддя 
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повинен відшукати серед правових явищ національного права досить близький 

аналог, що дозволяє максимально досягти того цільового ефекту, на який 

орієнтувався установник, такий траст створюючи. 

Стаття 11 ГКТ та імперативні й надімперативні норми  

Як уже зазначалось, Гаазька конвенція про визнання трастів, перш за все є 

по своїй суті досить вдалою спробою уніфікації колізійних трастових норм. Якщо 

в ній і є щось таке, що можна розглядати в аспекті матеріального права у сфері 

фідуційних відносин (“substantive fiduciary/trust law”), то це стаття 11, що містить 

в собі «мінімальний набір» вимог для визнання трастів (“minimum trust recognition 

set”). Йдеться про те, що: 1) майно, передане в траст, має представляти собою 

відокремлений фонд; 2) за трасті повинна визнаватись процесуальна 

правосуб'єктність в такій його якості; і 3) трасті повинен сприйматися в такій його 

якості будь-яким нотаріусом або органом державної влади.  

При цьому, якщо це передбачено застосовним до трасту законом, з 

визнанням відповідною країною трасту пов’язують також можливість 

забезпечення і ряду додаткових вимог. А саме:  

a) щоб особисті кредитори трасті не мали можливості звернути стягнення на 

майно трасту;  

b) щоб на  майно трасту не розповсюджувався режим конкурсної маси у разі 

неплатоспроможності чи банкрутства трасті;  

c) щоб на майно трасту не розповсюджувався ні режим спільної власності 

подружжя, ні режим спадкової маси у випадку смерті трасті;  

d) щоб майно трасту могло бути витребувано з володіння інших осіб, якщо 

трасті допустив його "змішання" зі своїм власним майном, або якщо таке майно 

було ним відчужено з порушенням умов трасту. При цьому права та обов'язки 

третіх осіб, у володінні яких перебуватиме таке майно, визначатимуться 

відповідно до колізійних норм закону суду. 

І з цього приводу швейцарський дослідник Альфред вон Овербек, визначав 

ключовою вимогу про відокремленість майна трасту від іншого майна трасті. 
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Адже без її дотримання «визнання трасту не має жодного сенсу», - зазначає 

дослідник в п.108 офіційного коментарю до конвенції [190].  

Однак, ступінь надійності визначеного в статті 11 «мінімального набору» 

багато в чому визначатиметься і колізійними нормами країни суду (щодо тих чи 

інших «нетрастових питань», застосування яких матиме місце в імперативному 

порядку в силу статті 15) [186, pp. 998-999]. Адже, як зазначає Адер Дайєр, 

Конвенцію спрямовано на «побудову моста між правовими системами та 

недопущення якихось проявів несправедливості, що можуть породити ненароком 

існуючі відмінності між ними» [164, p. 182]. 

Таким чином, конвенція запроваджує принцип, за яким відокремлений 

траст-фонд не може передбачати “захисту” в міжнародному масштабі від дії 

“імперативних норм” (“mandatory rules”) країни засновника (які захищають 

інтереси його кредиторів, іншого подружжя чи спадкоємців, тощо). 

Безпосередньо у статті 15 (з посиланням на колізійні прив’язки країни суду) 

мова йде про імперативні норми, що стосуються таких питань, як: 

a) захист інтересів неповнолітніх та недієздатних осіб; 

b) наслідки укладення шлюбу для особистих та майнових прав подружжя; 

c) право на спадщину, спадкування за законом і за заповітом, особливо в 

частині обов’язкової частки; 

d) передача права власності на речеве забезпечення виконання зобов’язання; 

e) захист інтересів кредиторів у разі неплатоспроможності; 

f) захист інтересів третіх сторін, які діяли добросовісно, в інших питаннях. 

При неможливості застосування до трастів норм іноземного права в силу 

національних імперативних норм, частина 2 статті 15 очікує, що суддя вдасться 

до використання інших юридичних інструментів, які відповідатимуть меті, заради 

якої траст було створено. Так, наприклад, в контексті українського права могла б 

іти мова про застосування судом конструкції довірчої власності, як найбільш 

близької до трасту за своїми правовими наслідками (як уже зазначалось раніше в 

контексті ідеї Р.А.Майданика). 
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Поряд зі статтею 15, згадка про перевагу національних норм країни суду 

над положеннями конвенції міститься також і в статті 16, якою передбачена 

можливість застосування «надімперативних норм» («норм безпосереднього 

застосування»)1 і до відносин з іноземним елементом, незалежно від наявності тих 

чи інших колізійних норм.  

І в цьому відношенні на особливу увагу заслуговує, зокрема, перевага над 

положеннями Конвенції надімперативних норм не тільки країни суду, а і такої 

іншої країни, з якою траст має достатньо тісний зв’язок (“sufficiently close 

connection”). Такий підхід діє, якщо країною-учасником конвенції не буде 

зроблено застереження про незастосування частини 2 статті 16. Наразі такі 

застереження зроблено Канадою, Китаєм, Люксембургом, Монако та 

Великобританією. Відповідно до ч.2 статті 16, надімперативні норми інших країн 

можуть «послабляти» ефект визнання трастів (через переважне застосування в 

силу статті 16 Конвенції). Такий «послаблюючий» ефект матиме місце в судах 

Австралії, Кіпру, Італії, Ліхтенштейну, Мальти, Нідерландів, Панами, Сан-

Марино та Швейцарії, відповідно. 

Автономна кваліфікація, вибір застосовного права та попередні питання в 

контексті трастів 

Як уже зазначалось, учасники дипломатичних переговорів впродовж роботи 

над цією Конвенцією використовували алегорію "ракети та пускової установки". 

Так, траст порівнювали з ракетою, яка вийде на орбіту лише тоді, коли пускову 

установку (передавальний інструмент), буде належним чином налаштовано та 

приведено в дію [186, p. 1009]. Такий алегоричний підхід ілюструє відмежування 

одного поняття (траст як “ракета”) від іншого (попередні/побічні питання 

створення трасту, як “пускова установка”). Про вдосконалення підходу до 

                                         
1 відомі у англомовній літературі як “rules of immediate application”, а у франкомовній – як “lois de police” або 

“règles d’application immédiate”  
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попередніх питань через уніфікацію регулювання колізій законів і колізій 

юрисдикцій йдеться в окремій роботі автора1 [195]. 

Відповідь на питання «що таке траст?» (у термінології, спрямованій на 

сприйняття необмеженим колом юрисдикцій) дається шляхом вказівки на його 

ключові характеристики, закріплені в статті 2 конвенції, а саме:  

(a) майно трасту представляє собою відособлений фонд і не входить до 

складу власного майна трасті;  

(b) правовий титул на майно трасту належить трасті чи іншій особі, що діє 

за його вказівкою (на його користь);  

(c) трасті має повноваження та обов’язки управляти, використовувати і 

розпоряджатись трастовим майном у відповідності з умовами трасту та 

спеціальними обов’язками, покладеними на нього відповідним законом, за 

виконання яких він має звітувати. 

Як бачимо, положення цієї статті представляють собою автономне 

тлумачення трасту шляхом його визначення через фактичні характеристики 

(якими, зокрема, представлено функцію траста), не забарвлені юридичними 

конструкціями права жодної із юрисдикцій, 

Конвенція, містить два основні правила вибору права, що має 

застосовуватися (колізійні прив’язки). Це стаття 6 конвенції, в якій закріплено 

принцип автономії волі засновника трасту (lex voluntatis) та стаття 7, в якій 

йдеться про принцип найтіснішого зв’язку правовідносин з юрисдикцією (“closest 

connection”).  

Перший пріоритет за конвенцією має принцип автономії волі. Проте, якщо в 

результаті застосування цієї прив’язки отримуємо право юрисдикції, якій траст 

незнайомий, то Конвенція передбачає наслідки, як і в ситуації, якби такої волі 

засновника не було б виражено взагалі (частина 2 статті 6). Адже конвенція не має 

на меті призвести до застосування до правовідносин права тієї юрисдикції, яка не 

знає трастової концепції (стаття 5). 
                                         

1 (Перестюк Н. М., Гаазька конвенція про визнання трастів задля вирішення коллізій законів, 2018) 
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Другим правилом визначення права, що має застосовуватись, є принцип 

найтіснішого зв’язку (як прояв у колізійному праві приниципу аналогії права). 

При визначенні юрисдикції, з якою правовідносини мають найтісніший зв’язок, 

до уваги мають братись такі параметри (частина 2 статті 7): 

(a) визначене засновником місце ведення справ трасту; 

(b) місцезнаходження трастового майна (lex rei sitae); 

(c) місце постійного проживання чи місце ведення бізнесу трасті; 

(d) цілі трасту, а також місце, де їх має бути досягнуто. 

Конвенція не забороняє, щоб до різних питань застосовувалось різне право 

(“depeçage” – стаття 9). В такому випадку будуть діяти ті ж самі принципи, що і у 

випадку застосування права лише однієї юрисдикції.  

При цьому, рамки іноземного закону – застосовуваного в силу Конвенції чи 

то «суб’єктивно» (через безпосередній вибір засновника в силу статті 6), чи то 

«об’єктивно» (через застосування правил статті 7) – визначено в статті 8 

Конвенції. До цих рамок відносяться питання: 

a) призначення, усунення та відкликання повноважень трасті, наявності у 

особи необхідного обсягу дієздатності для виконання функцій трасті та 

можливості передачі таких функцій іншій особі; 

b) права та обов'язки трасті по відношенню один до одного; 

c) право трасті делегувати повністю або частково виконання своїх обов'язків 

або здійснення повноважень; 

d) повноваження трасті щодо управління чи розпорядження майном трасту, 

передачі його в забезпечення виконання зобов’язань чи щодо придбання нового 

майна; 

e) повноваження трасті на здійснення інвестицій; 

f) обмеження щодо періоду трасту та повноважень щодо накопичення 

доходів трасту; 

g) відносини між трасті та бенефіціарами, включаючи особисту 

відповідальність трасті перед бенефіціарами; 

h) зміна умов або припинення трасту; 
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i) розподіл майна трасту; 

j) обов'язок трасті звітувати про результати управління. 

В той же час, жодного впливу застосовний в силу Конвенції іноземний 

закон не матиме взагалі на з’ясування питань дійсності самого акту створення 

трасту, чи таких попередніх/побічних питань, як зокрема: чи мало місце належне 

волевиявлення засновника, внаслідок якого майно перейшло до трасті; або чи 

немає підстав для визнання такої передачі недійсною в силу того, що мав місце 

обман (шахрайство) при її вчиненні [186, p. 1009]. Справа в тім, що Конвенція 

стосується лише відносин у належним чином створеному трасті. Так, стаття 4 

говорить: "Конвенція не застосовується до попередніх питань, що стосуються 

чинності заповітів або правомірності інших дій, в силу яких майно передається до 

трасті".  

Таким чином, на те чи інше майно поширюватиметься дія Конвенції після 

того, як його буде правомірно включено до цільового фонду (траст-фонду). А 

правомірне включення майна до складу траст-фонду відбувається, як правило, 

внаслідок правочину (укладеного відповідно до закону, що до нього 

застосовується), або шляхом вчинення певної дії (як-то: передача майна 

правомірним чином). При цьому право, що застосовується до питань дійсності 

трасту, визначає, чи можуть певні його норми бути замінені іншими. Так само за 

цим правом має визначатись можливість заміни в подальшому одних норм права 

відповідних юрисдикцій, що регулюють окремі питання, та інші (стаття 10). 

Одним з яскравих проявів ефекту “депесажу” (“dépeçage”) буде ситуація, 

коли йдеться про вибір права, яке має застосовуватись для регулювання питання 

захисту прав третіх осіб. Зокрема, якщо трасті через порушення умов трасту 

здійснив відчуження таким третім особам частини траст-фонду, то (відповідно до 

частини 3 статті 11 конвенції) вибір права, має здійснюватись за законом суду (lex 

fori). Тобто, в залежності від юрисдикції суду в тому чи іншому праві потрібно 

буде шукати відповідну колізійну норму.  

Вітчизняна дослідниця Г.В.Буяджи на сторінках свого дослідження 

приводить ще один цікавий приклад у відношенні ефекту “депесажу” в поєднанні 
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зі статтею 21 ГКТ, в якій йдеться про опцію застереження (при ратифікації 

конвенції) щодо невизнання трастів, застосовним правом щодо яких не є право 

однієї з країн-учасниць. З посиланням на офіційний коментар ГКТ вон Овербека 

[154], авторка каже: «визначальним критерієм згідно зі ст.21 є право, що регулює 

дійсність трасту. Якщо це право Договірної Держави, траст повинен бути 

визнаний, навіть якщо його окремі аспекти, наприклад, управління, регулюються 

правом недоговірної країни» [132, p. 102]. 

Як зазначалось раніше в дослідженні, у країнах загального права трасти, на 

які розповсюджується дія Конвенції, створюють, як правило, визначаючи інтерес, 

що ґрунтується на праві справедливості, з наступною передачею майна до трасті. 

Такий  спосіб називають «шляхом передачі» (“by transfer”). Однак, можливі 

випадки, коли засновник оголошує в ролі трасті і самого себе. Такий спосіб 

створення в літературі називають “шляхом самопроголошення” (“by self-

declaration”) [197, pp. 192(e-book)].   

Як зазначалось вище в контексті статті 11 Конвенції, основоположним в 

трасті є те, що траст-фонд “захищено” від будь-яких претензій, як з боку 

особистих кредиторів трасті, так і з боку іншого подружжя чи його спадкоємців. 

При цьому, такий підхід в силу статті 4 діє з тим обмеженням, що будь-які 

претензії кредиторів засновника, які виникли раніше і стосуються питання 

законності передачі відповідного майна в траст (чим, власне, і може потенційно 

спричинятись порушення законних інтересів вказаних осіб) матимуть пріоритет у 

задоволенні.  

3.3. Рекомендації щодо приєднання України до ГКТ 

“Винесені уроки” з досвіду інших країн континентального права 

З огляду на “побічний ефект” приєднання до конвенції інших країн 

континентальної правової сім’ї, який можемо спостерігати, зокрема, на рівні 

доктринальних гіпотез, висловлюваних рядом іноземних дослідників, на особливу 

увагу заслуговує сам спосіб ратифікації конвенції.  
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Питання способу розглядатимемо в двох аспектах. По-перше, зупинемось на 

заявах і застереженнях, з приводу висловлення яких є можливість у кожної 

країни-учасниці при приєднанні до конвенції. Зазначені механізми є ні чим 

іншим, як стандартним інструментарієм, призначеним для більш-менш гнучкого 

врегулювання певних нюансів, важливих для тієї чи іншої країни-учасниці при 

загальній прийнятності концепції, втіленої у міжнародному договорі. Мова йде 

про застереження, прямо передбачені розділом 2 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів [92], з приводу яких в українському законі про 

міжнародні договори міститься спеціальна стаття 10 [198]. А по-друге, звернемо 

увагу на деякі неявні нюанси впровадження положень ГКТ в площину 

національного законодавства. Щодо другого аспекту ілюстативно можна ще 

скористатись протиставленням математичних понять “винесення за дужки” та 

“використання в якості окремого множника, застосовного виключно до 

колізійного компоненту”. То ж зупинемось більш детально на зазначених 

аспектах. 

Щодо  заяв і застережень, з приводу яких самими положеннями ГКТ 

передбачено їх доступність для країн-учасниць, проаналізуємо кожен із моментів 

крізь балансування принципу правової визначеності і принципу захисту прав 

кредиторів і спадкоємців. Мова йде про наступні моменти.  

За послідовністю нумерації статей конвенції першою слід зазначити статтю 

16, яка стосується примату надімперативних нор. При цьому мова йде не лише 

про надімперативні норми країни суду, а і третіх країн (з якими траст має 

достатньо тісний зв’язок). Доступність застереження щодо нерозповсюдження 

останніх явно передбачено частиною 3 цієї статті. Відповідно, рекомендовано 

прийняти до уваги обачний, на наш погляд, досвід Австралії, Кіпру, Італії, 

Ліхтенштейну, Мальти, Нідерландів, Панами, Сан-Марино та Швейцарії, які 

проігнорували згадане застереження і прийняли для себе застосування 

надімперативних норм третіх країн (в силу частини 2 статті 16). Відповідно, в 

зазначених країнах визнання трастів зазнає певного “послаблюючого ефекту”, 

віддаючи данину підвищеній увазі до принципу захисту інтересів кредиторів. 
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Однак, є і протилежні приклади, що ілюструють прерогативу принципу правової 

визначеності та передбачуваності щодо правових наслідків визнання трастів. 

Серед країн-учасниць, з більш “лояльним до трасту” підходом Канада, Гонконг 

(через Китай), Люксембург, Монако та Великобританія (з відповідними 

Коронними Землями та Залежними територіями).  

Другим, прямо передбаченим моментом, доступним для заяви країни-

учасниці, виступає можливість розширення сфери застосування ГКТ на трасти, 

відмінні від добровільних (в силу статті 20). Такою можливістю скористались 

Канада, Гонконг (через Китай), Кіпр, Люксембург, Нідерданди та Великобританія 

(з відповідними Коронними Землями та Залежними територіями). Тобто, Кіпр та 

ті ж країни, що і виявили більш “лояльний до трасту” підхід в контексті 

застосування надімперативних норм третіх країн. Відповідно, у цих країнах ГКТ 

розповсюджує свою дію не лише на добровільні трасти, як прямо зазначено 

статтею 3, а і на створені шляхом прийняття відповідних судових рішень. Тобто, 

тут ГКТ застосовуватиметься також і до “результуючих” та “конструктивних” 

трастів, яким раніше вже було приділено певну увагу в контексті загального 

огляду різновидів трастів. Беззаперечно, це данина на користь принципу правової 

визначеності та передбачуваності щодо правових наслідків визнання трастів, яка, 

на наш погляд, вимагає досить високого рівня освідченості суддів щодо 

специфіки створення зазначених трастових конструкцій, широко розповсюджених 

в країнах загального права. 

Третім моментом, на якому зосередимо увагу в контексті доступності 

застережень країн-учасниць ГКТ, є стаття 21. У ній йдеться про можливість 

обмеження ефекту визнання трастів лише тими, що регулюються правом країн-

учасниць ГКТ. Тобто, лише трастами, щодо яких застосовним (за правилами ГКТ) 

є право країн-учасниць може бути обмежено сферу застосування конвенції. І хоча 

жодна з країн-учасниць на сьогоднішній день не скористалась можливістю такого 

застереження, на нашу думку, слід зважати також і на його існування.  

І четвертим (останнім) моментом в контексті доступності застережень, 

прямо передбачених для країн-учасниць самими положеннями ГКТ, є стаття 22. 
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Частина друга цієї статті дозволяє обмежити сферу застосування конвенції лише 

тими трастами, які уже було створено на момент набрання конвенцією чинності 

для такої країни-учасниці. Як і у випадку зі статтею 21, жодна з країн-учасниць 

наразі не скористалась такою можливістю. Проте, на нашу думку, відповідне 

застереження можна було б розглядати в контексті реалізації принципу правової 

визначеності і передбачуваності стосовно визнання трастів, хоча і не в аспекті 

підходу, “лояльного до трастів”. Щонайменш, у цьому відношенні можна згадати 

принцип “загального правила щодо відсутності зворотньої сили у міжнародного 

договору”, втілений у статті 28 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів [92]. 

Щодо області, неявно доступної для достатньо гнучкого сприйняття  

положень ГКТ країнами-учасницями, слід зазначити певні аспекти статтей 3 і 13, 

наявні в практиці застосування конвенції. На відміну від попередніх статей, ми не 

знайдемо згадки про ці положення в офіційних даних про статус конвенції. Адже, 

вони стосуються сфери розширеного сприйняття вигод конвенції, зокрема, як 

втіленого її положенями автономного поняття “траст”. 

Так, наприклад, Швейцарія (інструментом запровадження підходів ГКТ до 

свого національного законодавства) щонайменш, для своїх суддів, стосовно статті 

3 усунула обов’язкову вимогу про письмове підтвердження створення трасту. 

Аналогічний підхід до такої умови можемо спостерігати також в законодавстві 

Мальти. А стосовно статті 13 – Великобританія і Швейцарія відмовились від 

додаткових можливостей невизнання трастів в силу наявності суттєвого зв’язку із 

правом країн, яким трасти невідомі взагалі, чи категорія трастів, про яку йдеться в 

конкретому випадку. Останній підхід можна розглядати як данину принципу 

правової визначеності і передбачуваності щодо правових наслідків визнання 

трастів. Так,  швейцарський дослідник Л.Тевно, охарактеризував статтю 13 

конвенції, як “поступку побоюванням континентальних країн, щодо загроз 

несанкціонованого проникнення трасту (на кшталт “троянського коня”) з 

ризиками спонукання національних суддів до визнання правових наслідків від 

таких чисто (або переважно) внутрішніх операцій, які не будь втіленими у форму 
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трасту (з єдиною метою отримання безпідставних вигод від застосування 

ліберальних підходів ГКТ) не отримали б інакше правового захисту”. Водночас, 

науковець зважав і на статтю 13, як на “сильний дієвий інструмент, застосування 

якого може завадити суттєво рівню передбачуваності, на який спрямовано в 

цілому ГКТ” [199, p. 9].  

І на завершення, торкнемось другого аспекту підходу до ратифікації ГКТ 

(анонсованого вище, як протиставлення математичних понять “винесення за 

дужки” та “використання в якості окремого множника виключно до колізійного 

компонента”). Що ж мається на увазі? Вся справа в принципі примату норми 

міжнародного договору над нормою національного законодавства, втіленому, 

зокрема, у статті 27 Віденської конвенції про право міжнародних договорів [92]. В 

Україні зазначений принцип належить до фундаментальних засад правової 

системи. Так, зокрема, згідно статті 19 закону про міжнародні договори, “якщо 

міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору” [198]. 

Аналогічне положення містить і український закон про МПрП, в статті 3 якого 

сказано “якщо міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж 

встановлені цим Законом, застосовуються правила цього міжнародного 

договору.” [29]. 

І в цьому відношенні будь-яке очікування належного контексту 

застосування у випадку ГКТ (на кшталт “саме собою зрозуміло” для сприйняття 

ГКТ як колізійного інструменту, ідеологічно націленого на розширення саме 

області колізійного регулювання в національному праві країн-учасниць) 

гіпотетично може обернутись потуранням іншого фундаментального принципу, 

властивого вже міжнародному приватному праву. Мова йде про принципову 

неможливість вибору сторонами застосовного права у випадку суто внутрішніх 

відносин (без наявності іноземного елементу). 

В українському праві таке природнє, на наш погляд, обмеження принципу 

автономії волі відображено у статті 5 закону про МПрП, в частині 6 якої сказано, 
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що “вибір права не здійснюється, якщо відсутній іноземний елемент у 

правовідносинах” [29]. В той же час, до самого тексту Конвенції відповідного 

положення в кінцевій її версії включено не було.  

Та подібний стан речей, на нашу думку, слід сприймати не стільки як 

“прогалину її розробників”, скільки, як розрахунок, у певній мірі, просто “на 

здоровий глузд”. Або ж, висловлюючись поняттями видатного компаративіста 

Р.Давида, на вже згаданий рашіше “розум”, що країнами континентальної системи 

переважно втілюється законотворцем в діючому праві, а в країнах загального 

права – такий “розум” визнається “допоміжним джерелом права, покликаним 

заповнити ... прогалини” [72, p. 328]. Однак, не переймаючись через можливість 

критики як-от: “навіщо дути на холодне”, рекомендуємо з усією серйозністю 

поставитись до швейцарського досвіду приєднання до ГКТ, що, зокрема, враховує 

і ризик, про який йдеться.  

Так, ця країна (на відміну від, зокрема, свого південного сусіда) не 

обмежилась простою ратифікацією ГКТ, а підійшла до приєднання більш 

детально. Пропонуємо розглянути такий швейцарський приклад, як 

“використання ГКТ в якості окремого множника”, застосовного виключно до 

колізійного компонента, в швейцарському законі про МПрП (на противагу 

італійському ефекту ГКТ із її “винесенням за дужки”).  

Аналізуючи стан чинного на момент дослідження [188] [171] законодавства 

Швейцарії (мова йде про 2004-2005 роки), основна увага приділялась питанню 

обсягу правових наслідків при визнанні трастів. При цьому приймалось до уваги, 

щонайменш, два ключові моменти, характерні для країн континентального права:  

(1) принцип публічності інформації про належність майна та існування тих 

чи інших обтяжень щодо нього [171, pp. 586-587] та  

(2) принцип існування виключного переліку речевих прав (“numerus 

clausus") [171, pp. 587-588].   

З огляду на це швейцарський закон, яким у 2006 році було впроваджено 

Гаазьку конвенцію про визнання трастів до національного законодавства [200] 

(далі – “HTC CH”), поряд із її ратифікацією, передбачає внесення деяких змін до 
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двох федеральних законів, а саме: швейцарського закону про міжнародне 

приватне право [201] (далі – «LDIP CH») та федерального закону про 

провадження у справах про стягнення боргів та банкрутство [202] (далі – «LP 

CH»). Нові положення LDIP CH перш за все спрямовано на узгодження положень 

цього закону з положеннями Конвенції. Зокрема, вони покликані доповнити 

впроваджений Конвенцією правовий режим врегулюванням питань, які 

безпосередньо не входять до сфери її регулювання. Так, LDIP CH містить 

відсилання до статті 3 Конвенції в частині розширення поняття трасту, до якого 

він застосовується, і на випадки відсутності єдиного письмового документу про 

його створення (стаття 149a), врегульовує питання визначення підсудності 

трастових справах національним судам (стаття 149b), підходу до визначення 

застосовного права (стаття 149c) та питання визнання іноземних рішень у 

трастових справах (стаття 149e). Відповідні положення, якими доповнюється 

LDIP CH, врегульовують також питання, пов’язані із включенням інформації про 

трасти до функціонуючих в країні реєстру нерухомості та реєстру інтелектуальної 

власності (стаття 149d). Метою доповнення LP CH є впровадження одного з 

ключових принципів трастового права – принципу “відокремленості майна” – до 

швейцарського законодавства щодо примусового стягнення в процедурах 

виконавчого провадження. Йдеться про те, що майно трасту має бути 

відокремлене від власного майна трасті. Зміни до LP CH спрямовані також і на 

врегулювання процедури звернення стягнення на майно трасту [171, pp. 562-563]. 

Положення про публічність чи розкриття інформації про існування трасту 

(стаття 12 Конвенції) переносяться до швейцарського законодавства у вигляді 

нової статті 149d (частини 1 та 2), якою при ратифікації конвенції було доповнено 

LDIP CH [200, p. 2851].  

Щодо статей 15, 16, 18 та 19 Конвенції, то з точки зору швейцарського 

законодавця вони не потребують окремих положень в національному праві. Так, 

відсутність впливу конвенції на національне податкове законодавство (стаття 19) 

сумніву не піддається, а суть захисних застережень статей 15, 16 та 18 в 

Швейцарії фактично стає враховано шляхом включення положень Конвенції до 
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самого тексту LDIP CH. Таким чином, передбачається безпосередність дії 

положень швейцарського законодавства, які стосуються публічного порядку 

(стаття 17 LDIP CH) та надімперативних норм (стаття 18 LDIP CH). Те саме 

стосується і положень особливої частини LDIP CH, що в якості lex specialis, має 

перевагу над новим розділом 9a “Trusts”загальної частини цього закону [201]. Так, 

відповідно, положення LDIP CH щодо спадкування матимуть пріоритет по 

відношенню до трастів, спрямованих на вирішення питань спадкування. Та само і 

положення LDIP CH щодо речевих прав превалюватимуть над положеннями щодо 

трастів, створених для забезпечення виконання зобов’язань. Інші ж положення 

стосуються юридичних питань, які не входять до рамок, окреслених поняттям 

«траст» відповідно до LDIP CH. Так, наприклад, у випадку Швейцарії норма 

статті 9 Конвенції про депесаж (dépéçage) також застосовуватиметься 

безпосередньо в силу LDIP CH, не вимагаючи окремого положення на рівні 

національного законодавства [171, pp. 613-614]. 

Стаття 14 конвенції (щодо більш сприятливого національного режиму 

визнання трастів) не представляє собою окремої цінності для законодавства 

Швейцарії, і супровідні вдосконалення LDIP забезпечують гармонізацію 

швейцарського права і Конвенції. Крім того, у згаданому дослідженні було 

зазначено, що Швейцарія не має наміру впроваджувати інші режими визнання 

трастів. У випадку Швейцарії не потребують окремого врегулювання у 

швейцарському законодавстві і поняття, вжиті у статті 17 Конвенції (щодо обсягу 

застосовного права), як і застереження щодо трастів створених до вступу в силу 

Конвенції (стаття 22). Загалом, при ратифікації Конвенції законодавець не 

користується правом зробити якісь заяви щодо тлумачень, залишаючи свободу 

інтерпретації усіх відкритих питань на розсуд судді. При цьому швейцарський 

законодавець, зокрема, розраховує, що суддя матиме можливість враховувати 

заяви щодо тлумачення Конвенції, зроблені іншими її державами-учасницями 

[171, p. 614]. 

За підходом швейцарського законодавця, реалізацію частини 2 статті 15 

Конвенції також було залишено на розсуд судді. Так наприклад, суд може 
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встановити наявність обов’язку щодо виконання заповіту (який має бути 

реалізовано відповідно до положень цивільного законодавства) замість визнання 

трасту, створеного з відповідною метою, якщо у визнанні такої конструкції як 

траст має бути відмовлено на підставі частини 1 статті 15 Конвенції [171, p. 614]. 

Відповідно, в частині врахування уроків, винесених іншими країнами 

континентального права з приєднанням до Гаазької конвенції про визнання 

трастів, при розгляді такого питання в Україні було б доцільно звернути особливу 

увагу на досвід Швейцарії. А саме: розглянути можливість приєднання до 

конвенції з імплементацією ряду її положень безпосередньо до українського 

закону про МПрП, зокрема: 

(i) до визначення термінів (стаття 1 закону) ввести поняття “траст” шляхом 

відсилання до змісту такої правової конструкції, як його визначено у конвенції; 

(ii) в частині врегулювання колізій законів - після загальної частини (розділ 

1 “загальні положення”) доповнити закон новим розділом “Колізійні норми щодо 

трастів”, який містив би набір колізійних прив’язок шляхом посилання на статтю 

7 конвенції; 

(iii) в частині врегулювання питання прямої юрисдикції (підсудність справи 

з іноземним елементом українському суду) доповнити розділ XII закону 

“Підсудність та виконання іноземних судових доручень” відповідними 

положеннями щодо доміцилію трасту, як належної підстави для визначення 

прямої юрисдикції трастової справи суду України; 

(iv) доповнити розділ XIII закону “Визнання та виконання рішень іноземних 

судів” відповідними положеннями щодо доміцилію трасту, як належної підстави 

для визначення опосередкованої юрисдикції у трастовій справі. 

Ряд особливостей процесів приєднання до ГКТ іншими країнами 

континентального права розкрито в окремій роботі автора1 [203]. 

                                         
1 (Перестюк Н. М., Гаазька конвенція про визнання трастів: порівняльний аналіз досвіду континентальних країн, 

2018) 



 170 

Мінімальний набір умов для визнання трастів за ГКТ, як сучасний критерій 

прийнятності результатів правової кваліфікації 

Розглядаючи ГКТ, саме як колізійний інструмент, у цьому розділі ми 

залишаємо поза увагою її “друге обличчя”, що вимальовується крізь призму 

методу, запропонованого в якості альтернативи колізійному, про який зазначалось 

раніше. Мова йде про метод визнання правових ситуацій, які виникли в іншій 

країні (“la reconnaissance des situations juridiques déjà créées à l’étranger”), що 

спирається на доктрину надбаних прав ( “droits acquis” або “vested rights”, 

відповідно) [121]. Зазначимо лише, що в рамках такого методу поставлені його 

фундатором два питання, як ключові [120, p. 232] також знайшли відображення у 

цій конвенції. У цьому контексті стаття 7, на нашу думку, визначає правило 

встановлення зв’язку трасту, як правової ситуації, з державою, в якій вона 

виникла (“les liens de la situation avec son Etat d’origine”); а стаття 11 ГКТ, 

відповідно, як “рамки визнаного правового ефекту” для його подальшого 

використання в країні визнання (“la portée exacte de la reconnaissance”). Однак, 

будучи обмеженими саме рамками даного дослідження проблематики правової 

кваліфікації в міжнародному приватному праві, залишатимемось в рамках 

ідеології колізійного методу, і розглядатимемо ГКТ в першу чергу, як колізійний 

інструмент.  

Як уже зазначалось, Гаазька конвенція про визнання трастів, перш за все 

представляє собою досить вдалу спробу уніфікації колізійних трастових норм. В 

той же час стаття 11, що наводить «мінімальний набір» вимог для визнання 

трастів (“minimum trust recognition set”), може характеризувати документ також і в 

аспекті матеріального права у сфері фідуційних відносин (“substantive 

fiduciary/trust law”). У згаданій статті йдеться про те, що:  

1) майно, передане в траст, має представляти собою відокремлений фонд;  

2) за трасті повинна визнаватись процесуальна правосуб'єктність в такій 

його якості; і що 

3) трасті повинен сприйматися в такій його якості будь-яким нотаріусом або 

органом державної влади.  
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При цьому, з урахуванням обмежень, передбачених застосовним до трасту 

законом, з визнанням відповідною країною трасту пов’язують також можливість 

забезпечення і ряду додаткових вимог. А саме:  

a) щоб особисті кредитори трасті не мали можливості звернути стягнення на 

майно трасту;  

b) щоб на майно трасту не розповсюджувався режим конкурсної маси у разі 

неплатоспроможності чи банкрутства трасті;  

c) щоб на майно трасту не розповсюджувався режим спільної власності 

подружжя, ні режим спадкової маси у випадку смерті трасті;  

d) щоб майно трасту могло бути витребувано з володіння інших осіб, якщо 

трасті допустив його "змішання" зі своїм власним майном, або якщо таке майно 

було ним відчужено з порушенням умов трасту. При цьому права та обов'язки 

третіх осіб, у володінні яких перебуватиме таке майно, визначатимуться 

відповідно до колізійних норм закону суду. 

Закцентуємо увагу на тому, що підхід до визнання трастів, закладений до 

статті 11 конвенції, передбачає в якості необхідної умови, що траст має бути 

створено відповідно до закону, визначеного застосовним до нього (тобто за 

правилами статей 6 чи 7 відповідно). А застосовуючи його у комбінації зі статтею 

5, на перший погляд, може справитись хибне враження, що вибір засновником (в 

силу статті 6) права юрисдикції, якій траст невідомий, автоматично призводитиме 

до незастосування Конвенції (а відповідно, і до відсутності підстав для визнання 

трасту за статтею 11).  

Проте, як зазначає вон Овербек в коментарі до статті 5, вона взагалі не часто 

має спрацьовувати на практиці. Зокрема, автор посилається на досить широку 

свободу розсуду судді, що вирішує справу, передбачену у статті 7 Конвенції. 

Адже, суддя все ще може кваліфікувати той чи інший траст, як більш тісно 

пов'язаний з країною, відмінною від тієї, право якої було обрано засновником при 

створенні трасту (в порядку статті 6). І тоді, якщо праву такої юрисдикції буде 

відома трастова конструкція відповідного типу, траст підлягатиме визнанню за 

правилами статті 11 Конвенції [190, p. 61]. 
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Зазначений «мінімальній набір умов для визнання трастів» наштовхнув 

автора цього дослідження на припущення, що саме він і міг би послужити функції 

критерію прийнятності результату правової кваліфікації трастових відносин, 

ускладнених іноземним елементом.  

Як уже зазначалось, запроваджений у статті 2 Конвенції автономний підхід 

до поняття траст відіграє непереоціненну роль в контексті правової кваліфікації 

на етапі встановлення належної норми матеріального права. Тобто, для 

знаходження відповіді на питання, за яким правом мають регулюватись спірні 

правовідносини. Однак, на етапі подальшої кваліфікації в процесі 

безпосереднього винесення вирішення судом (вже, відповідно, до норм 

застосовного права) цій конвенції, на перший погляд, не відводиться формальної 

ролі. Адже, алгоритм, передбачений у статті 11, спрощено можна представити  у 

такому вигляді: «якщо це передбачено застосовним до трасту правом, то поряд із 

мінімальним набором (необхідних умов), визнання трасту може передбачати 

дотримання також і ряду допоміжних умов».  

Однак, статус таких допоміжних умов, по великому рахунку, залишається 

переважно факультативним (з позиції країни-учасниці ГКТ). Тому обов’язковість 

їх для конкретного судді може залежати від того, чи передбачено їх застосування 

у праві тієї чи іншої країни, визначеному в якості застосовного до того чи іншого 

трасту. Відповідно, з одного боку, не зовсім коректно говорити про їх самостійну 

цінність в контексті правової кваліфікації поняття траст за обраним правом. 

В той же час, прийняття до уваги положень статті 11 могло б стати 

корисним в контексті недопущення хибних правових оцінок суддею, що вирішує 

трастову справу (особливо, коли йдеться про суддю країни континентального 

права). Так, мова може йти про використання зазначеного набору додаткових 

умов, поряд із мінімальним набором (необхідних умов), для попереднього аналізу 

правових наслідків, до яких може призводити визнання трасту за Конвенцією. 

В частині мінімального набору ми можемо стверджувати, що 

невідповідність між правовими наслідками (до необхідності застосування яких 

приходить у своїх висновках суддя, аналізуючи іноземне право), однозначно 
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вказуватиме, що в процесі правової кваліфікації або застосування матеріальних 

норм іноземного права могло бути допущено помилку. І такий результат може 

означати необхідність додаткової перевірки раніше досліджених фактів та 

зроблених правових оцінок. Адже інакше матимемо очевидну неправильність 

застосування норм Конвенції в процесі винесення рішення судом (а саме, 

невідповідність рішеня вимогам статті 11). Що представлятиме собою, в свою 

чергу, базову підставу для перегляду рішення судом вищої інстанції (відповідно 

до чинних на сьогодні статті 376 ЦПК та статті 277 ГПК). 

В частині ж додаткових умов – ситуація дещо інша. Наведений перелік з 

чотирьох пунктів, на нашу думку, може служити примірним набором питань, на 

предмет наявності яких має бути проаналізоване іноземне право, що має 

застосовуватись суддею до трастових відносин. Це не означає, що усі ці умови 

мають бути присутні у відповідних положеннях іноземного права, адже 

можливість відсутності тих чи інших із них прямо допускається статею 11.  

Проте якщо в досліджуваному іноземному праві якась з таких умов наявна, 

її незастосування при винесенні рішення судом також може свідчити про 

неправильність застосування норм Конвенції. А звернення уваги на можливість 

існування в іноземному праві відповідних положень допоможе уникнути хибних 

висновків (зокрема, хибних правових оцінок). Крім того, попередня перевірка 

потенційно застосовуваного обсягу норм іноземного права (на предмет повноти 

покриття відповідної області суспільних відносин) здатна недопустити 

застосування неналежного регулювання, обраного серед матеріальних норм 

застосовуваного права. 

Так, наприклад, акцент на цих питаннях може мати особливу цінність при 

зверненні до експерту з питань права за висновком щодо змісту норм іноземного 

права “згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою 

застосування і доктриною у відповідній іноземній державі” (що допускається 

відповідно до статті 114 ЦПК та статті 108 ГПК). 

Відповідно, незважаючи на те, що нормами Конвенції безпосереднього не 

встановлено автономного підходу до кваліфікації трасту на етапі винесення 
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рішення, останню все ж таки можна вважати такою, що мається на увазі (в 

контексті статті 11), поряд із кваліфікацією в процесі визначення зстосовного 

права (в контексті статті 2).  

Угода про Асоціацію та перспективи України до європейського режиму 

юрисдикцій справ та юрисдикції рішень  

16 червня 1994 року Україна стає першою серед нових незалежних держав-

правонаступниць СРСР, хто укладає Угоду про партнерство і співробітництво, що 

набула чинності 1 березня 1998 року (УПС). [204] За оцінкою Європейської Ради, 

УПС представляє правову основу відносин між Україною та Європейськими 

Співтовариствами, [205, p. І(7)]) наступним щаблем розвитку яких стало 

укладення у 2014 році Угоди про Асоціацію. [206]  

З підписанням УПС Україна взяла на себе зобов’язання вжити заходів для 

забезпечення того, щоб українське законодавство поступово було приведене у 

відповідність до законодавства Співтовариства. [204, p. 51(1)] І хоча в УПС 

співробітництво в сфері юстиції̈ та внутрішніх справ не згадувалось, про це йшла 

мова в інших актах, направлених на прискорення імплементації̈ УПС (включаючи 

конкретні положення про судове співробітництво у цивільних справах). [207] 

Зокрема, Стратегія інтеграції України до ЄС [208], одним з напрямків галузевого 

співробітництва України з ЄС зазначала співробітництво у галузі юстиції̈. А 

Програма інтеграції̈ України до Європейського Союзу вже у 2000 році містила 

розділ «Правосуддя та внутрішні справи» [209, p. 15].  

З підписанням Угоди про Асоціацію особливої актуальності набуло 

співробітництво між Україною та ЄС у цивільних справах на основі відповідних 

багатосторонніх правових документів, зокрема конвенцій Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права у сферах міжнародного правового 

співробітництва й судового процесу [206, p. 24]. Стаття 24 Угоди про Асоціацію, 

можна сказати, наближує питання приєднання України до Луганської Конвенції, 

особливо в світлі її перегляду у 2007 році. Авторський висновок про доцільність 

такого приєднання – з огляду на вдосконалення регулювання юрисдикції справ і 

рішень у трастових справах – співпадає, зокрема, і з висновком Г.В.Буяджи [132, 
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pp. 116-117], яка висловила думку із посиланням на рекомендації А.С.Довгерта 

ще в контексті первісної верії Луганської Конвенції 1988 року). 

І незважаючи на не дуже оптимістичні оцінки такого кроку дослідниками 

публічного права (зокрема, через потенційні загрози правопорядку ЄС, позначені 

в попередньому висновку Європейського Суду Справедливості), жодні перешкоди 

юридично технічного характеру для такого кроку на сьогодні відсутні. І в якості 

наочного прикладу у цьому відношенні можна привести приєднання до 

Луганської Конвенції Польщею, яка ратифікувала її в 1999 році, а державою – 

членом ЄС стала тільки в 2004 році. І якщо раніше, треті держави для приєднання 

до Луганської Конвенції мали бути запрошені приєднатися однією з договірних 

держав [176, p. 62(b)], то після 2007 р. потреби в такому «спонсорстві» вже немає, 

і будь-яка держава може самостійно подати запит на приєднання до цієї конвенціі 

[210, p. 186] 

Щодо конвенцій Гаазької Конференції, то Україна приєдналась до Гаазької 

Конвенції щодо угод про вибір суду [211] у 2016 році. Що стосується питання 

визнання юрисдикцій іноземних судів у прийнятті рішень (поряд із визнанням та 

виконанням іноземних рішень), продовжується робота Гаазької Конференції, в 

рамках якої вперше була представлена українська делегація ще в червні 2001 року 

(тобто, до повноцінного членства України в організації), коли вирішувалось 

питання прийняття Проекту Гаазької Конвенції про юрисдикції та іноземні 

рішення [212].  

Висновки до розділу 3: 

В цьому розділі зроблено спробу дослідити процес міжнародного судового 

розгляду справи, предметом якої є відносини трасту, ускладнені іноземним 

елементом. В результаті такого дослідження регулювання трасту в праві 

європейських країн розглянуто в трьох аспектах: питання міжнародної 

підсудності трастових справ (пряма юрисдикція) та визнання і приведення до 

виконання іноземних судових рішень в трастових справах (опосередкована 

юрисдикція), а також розкрито аспект колізійного регулювання трастів в рамках 

ГКТ (визнання трастів через визначення застосовного права). 
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Проведене дослідження показало, що підходи до регулювання питань 

прямої і опосередкованої юрисдикцій в України мають високий потенціал до 

вдосконалення навіть та фоні ряду розглянутих прогресивних напрацювань 

Гаазької Конференції з міжнародного приватного права та Acquis Communautaire. 

Акцентуючи увагу на понятті трастової справи, зустрічаємо проблематику 

правової кваліфікації – яскраво представленої, як при взаємодії з підходами до 

врегулювання питань прямої юрисдикції, так і опосередкованої. 

В роботі показано, що будучи унікальним колізійним інструментом, 

поликаним поєднати кардинально відмінні між собою правові системи – англо-

саксонського та континентального права, – ГКТ стала неоціненним надбанням для 

своїх держав-членів, озброївши суддю континентальної країни інструментарієм 

для вирішення трастових справ. ГКТ представлено як один із яскравих прикладів 

застосування підходу до кваліфікації за функціональним призначенням (близької 

до автономної теорії правової кваліфікації за оцінками її ж засновника 

швейцарського дослідника А.В. вон Овербека). В розділі проведено загальний 

огляд ГКТ як джерела автономного тлумачення поняття траст у статті 2 та взагалі 

джерела колізійних норм у розділі ІІ. Визначаючи статтю 11, як ланцюжок у 

площину норм матеріального права, в роботі запропоновано інноваційний погляд 

на ГКТ, як джерело підходу до правової кваліфікації на етапі внесення рішення. 

Таким чином у цьому відношенні обгрунтовано самостійне місце статті 11 поряд 

із загальновизнаним поглядом, як на джерело підходу до кваліфікації в процесі 

вирішення колізійного питання, закріпленого в статті 2. 

Запропоновано методологічний алгоритм, за допомогою якого вдається 

структурувати, і позначити одночасно глибину і багатогранність поля 

безпосередньої роботи з Конвенцією. В рамках такого алгоритму виділено 

“лояльну” та “критичну” фази, спрямовані, відповідно на: побудову 

"попереднього проекту рішення" та на перевірку такого рішення "на міцність" 

суддею вже в своєму правовому середовищі. Для кожної з таких фаз алгоритм 

служить провідником на шляху послідовного задіяння відповідних статей 

конвенції (зважаючи, в т.ч., на не завжди прості й очевидні їх комбінації).  
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В рамках загальної характеристики підходів ГКТ окремо представлено 

статтю 2 в якості джерела кваліфікації трасту за функціональним призначенням – 

охарактеризованого раніше як піднесення на щабель “довершеності” підходу lege 

fori (“enlightened” lege fori) в міжнародному приватному праві. Проілюстровано 

також неспівпадіння понять класичного англосаксонського трасту, породженого 

специфікою права справедливості, та автономного поняття “траст”, закріпленого 

у ГКТ. 

Окрему увагу приділено свого роду неявним “захисним застереженням”, 

заріпленим у статтях 5 та 13 ГКТ, початково спрямованим на країни 

континентального права, як більш "вразливі" до потенційних загроз визнання 

трастів. 

Наведено ряд колізійних прив’язок (стаття 7), за якими визначатиметься 

застосовне до траста право, якщо засновник не скористався можливістю його 

вибору самостійно при створенні (стаття 6). Окрему увагу приділено підходу до 

визначення імперативних (стаття 15) та надімперативних (стаття 16) норм (в т.ч. 

іноземних держав) та визнання переваги останніх над положеннями конвенції. 

Зазначено про можливості обмеження кола застосовних надімперативних норм 

лише правом країни суду (скориставшись застереженням на підставі частини 3 

статті 16 при приєднанні до Конвенції). Проведено відмежування питань, що 

регулюються правом, визначеним, як застосовне до трасту (стаття 8), від 

“попередніх” чи “побічних” питань, що виникають при його створенні, та які, 

відповідно, під область застосування цієї конвенції не підпадають (стаття 4). А на 

завершення запропоновано підхід паралельного врегулювання (поряд із 

питаннями колізій законів) також і питань визнання юрисдикцій (на кшталт 

Брюссельської Конвенції 1968 року, зокрема).  

В роботі запропоновано інноваційний погляд на ГКТ, як джерело 

опосередкованого підходу до правової кваліфікації на етапі вирішення справи, як 

такої, що мається на увазі в контексті частини 2 статті 11 (поряд із 

загальновизнаним поглядом на цю конвенцію, як на джерело підходу до правової 

кваліфікації в процесі визначення застосовного права, закріпленої у статті 2). 
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Поряд із цим, частину 3 статті 11 представлено в якості можливого критерію 

перевіки результатів правової кваліфікації для судді континентального права. 

Також представлено цінність цього положення конвенції і для сторін трастової 

справи, як основного фокусу питань в контексті звернення до експерту з питань 

права за висновком про зміст норм відповідного іноземного права (згідно з їх 

офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування і 

доктриною у відповідній іноземній державі). 

В розділі представлено також загальний огляд законодавчих змін на 

національному рівні, якими супроводжувався процес ратифікації Конвенції про 

визнання трастів у країнах, в яких він вже пройшов. В першу чергу, увагу було 

спрямовано на ідентифікацію та аналіз певних моментів, що привертали увагу 

законодавців в країнах континентального права, і які потенційно можуть бути 

корисні також і для України. Аналіз проведено на прикладі таких країн, як: Італія, 

Нідерланди, Мальта, Люксембург, Ліхтенштейн, Сан-Марино та Швейцарія. 

Особливу увагу зосереджено на рекомендованому підході до ратифікації ГКТ – 

саме через впровадження її положень у структуру українського закону про МПрП. 

Аргументовано рекомендацію метою нейтралізації ризиків некоректного 

тлумачення, спроможного поставити під сумнів основні засади міжнародного 

приватного права (зокрема, в частині захисту від підпорядкування іноземному 

праву суто внутрішніх відносин). 

В дослідженні показано, що ключовим моментом встановленням судом 

своєї компетенції при розгляді трастової справи (пряма юрисдикція), як і 

з’ясування належності компетенції суду в країні походження рішення при 

розгляді клопотання про визнання та приведення до виконання іноземного 

рішення (опосередкована юрисдикція), є правова кваліфікація, зокрема, в 

контексті поняття «доміцилій трасту» (trust domicile), що служить 

найпоширенішою прив’язкою у трастових справах.  

На прикладі Люксембурзького Договору (1978) проілюстровано досить 

вдалий механізм впровадження понять “trust”, “trustee”, “trust domicile” до 
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законодавства країн-членів Брюссельської Конвенції (1968), переважна більшість 

яких були юрисдикціями континентального права. 

З огляду на це, запропоновано підхід паралельного врегулювання (поряд із 

питаннями колізій законів) також і питань прямої та опосередкованої юрисдикцій 

(на кшталт Брюссельської Конвенції 1968 року, зокрема). У цьому відношенні 

вказано на доцільність ініціювання Україною процесу переговорів щодо 

приєднання до Луганської Конвенції (переглянутої версії 2007 року) та щодо 

укладення міжнародної угоди між ЄС та країнами Східного Партнерства у сфері 

визначення юрисдикції та про забезпечення виконання іноземних судових рішень 

у цивільних і комерційних справах (після досягнення Україною здатності 

гарантувати функціонування судової системи рівною мірою з країнами 

Європейського Союзу). В той же час показано доцільність продовження участі 

української делегації в роботі Гаазької Конференції за напрямом врегулювання 

питань як прямої так і опосередкованої юрисдикцій. 

В роботі зазначено, що приєднання України до ГКТ могло б також, чи не 

найкращим чином вирішити задачу в контексті досягнення прозорості структури 

власності банківських установ, спробу вирішення якої вжу було зробено 

українським регулятором банківської діяльності. 

Поряд із загально пізнавальним ефектом в галузі трастів, ускладнених 

іноземним елементом, розділ має окрему цінність також і в контексті 

напрацювань науково-теоретичного характеру, призначених для використання в 

якості інструментарію української делегації при участі в дипломатичних 

перемовинах щодо приєднання до цієї конвенції. А після ратифікації Україною 

ГКТ дослідження може представляти собою окрему цінність, як для сторін 

трастової справи з іноземним елементом, так і для безпосередньо суддів. 

Основі ідеї розділу висвітлені в наступних публікаціях [195; 203; 245; 246; 

247]. 
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Висновки 

(1) В роботі запропоновано систематизацію об’єктивних передумов 

існування доктринальних колізій щодо предмету та методу правової кваліфікації. 

З огляду на продемонстровану різницю в самій техніці оперування з питаннями 

фактів і питаннями права в руках континентального судді і судді країни 

загального права, зроблено висновок про обов’язкове врахування контексту 

юрисдикції при сприйнятті (в т.ч. для порівняння) тієї чи іншої доктрини правової 

кваліфікації в міжнародному приватному праві. Серед представлених в роботі 

прикладів різного правового середовища показано відмінності у наповненні 

поняття норми права в континентальних системах та поняття правової норми 

(“legal rule”), що властиве системам загального права. Окремий акцент зроблено 

на різному розподілі впливу судді і законотворця та на відмінності у моделях 

цивільних процесів різних країн. 

(2) На основі історично обумовленої невідворотності існування різних 

підходів зроблено висновок про природну нерозривність зв’язку понять “правова 

кваліфікація” та “тлумачення” (як “двох боків однієї медалі”) в контексті 

проблеми уникнення конфлікту кваліфікацій в міжнародному приватному праві. 

Запропоновано підхід, за яким кваліфікація, як і тлумачення, представляють 

собою своєрідний “місток між фактом і правом”, рух по якому можливий в обох 

напрямках. При цьому визначальною характеристикою виступатиме сам вектор 

такого руху. Так, будучи спрямованим від факту до права, такий вектор являє 

собою правову кваліфікацію, а у зворотному напрямку – тлумачення норми права. 

(3) В роботі текст статті 7 Закону України “Про міжнародне приватне 

право” проаналізовано крізь призму концепції “адаптації” (відомої представникам 

французької школи в міжнародному приватному праві як “adaptation” чи як 

“adjustment” в англомовних джерелах). В рамках представленого аналізу 

аргументовано, що викладений в українському законі підхід до правової 

кваліфікації являє собою піднесення на щабель “довершеності” lege fori 
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(“enlightened” lege fori). Суть піднесення lege fori на щабель довершеності бере 

початок з 2-фазного підходу Анрі Батіфоля: 1) попереднього аналізу та 2) 

безпосередньо вже прийняття рішення. На першій фазі «чужі» для судді поняття 

сприймаються (кваліфікуються) з точки зору їх функціонального забарвлення. 

Такий підхід згодом було охарактеризовано, як концерцію «адаптації». І значна 

роль у цьому процесі відводиться функціональній аналогії, відштовхуючись від 

понять «чужого» права. Друга ж фаза виступає цариною lege fori, де суддя оперує 

вже аналогами «свого» права, залишаючись в рамках рідних понять та категорій. 

 (4) На прикладі статті 2 Гаазької конвенції про визнання трастів 1985 року 

представлено кваліфікацію трасту за функціональним призначенням (“par la 

fonction”) та показано її спільну основу з класичним підходом автономної 

кваліфікації. Кваліфікація за функціональним призначенням є відлунням 

концепції адаптації, що і увібрала надбання французької доктрини міжнародного 

приватного права. Стаття 2 конвенції ж визначає «чужий» для континентального 

світу «траст» саме через функціональні характеристики такої конструкції, як 

«своєї» для країн загального права. Серед спільних рис кваліфікації за 

функціональним призначенням та автономної кваліфікації основну увагу 

привертає неспівпадіння одних і тих самих понять у нормах внутрішнього 

національного права та у колізійних нормах (міжнародного приватного права). А 

метод порівняльного правознавства, запропонований засновником автономної 

теорії Ернестом Рабелем (для відшукання відповідних аналогій через 

абстрагування від суті внутрішніх понять), корелюється із першою фазою 

концепції «адаптації» Анрі Батіфоля. 

 (5) Обґрунтовано самостійне місце статті 11 Гаазької конвенції про 

визнання трастів 1985 року в якості критерію перевірки суддею континентального 

права результатів правової кваліфікації трасту як поняття (категорії, конструкції), 

відсутнього в праві його рідної країни. 

(6) В контексті приєднання України до Гаазької конвенції про визнання 

трастів 1985 року рекомендовано вдатись до ряду заяв і застережень, доступність 

яких передбачено самим документом: неприйняття надімперативних норм третіх 
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країн (стаття 16), нерозповсюдження сфери застосування конвенції на трасти, 

відмінні від добровільних (стаття 20), обмеження сфери застосування конвенції 

лише трастами, питання дійсності яких регулюються правом її країн-учасниць 

(стаття 21) та нерозповсюдження сфери застосування конвенції на трасти, 

створені до набрання конвенцією чинності для України (стаття 22). 

(7) Обгрунтовано доцільність утримання від перекладу термінів «trust», 

«trustee», в контексті приєднання України до Гаазької конвенції про визнання 

трастів 1985 року. Натомість рекомендовано використовувати транслітерацію – як  

із поняттям «trust domicile» у випадку розширення Брюссельської Конвенції 1968 

року через підписання країнами ЄС Люксембурзького Договору 1978 року (при 

приєднанні до Внутрішнього Ринку перших “неконтинентальних” країн-

учасниць). В якості обґрунтування доцільності такого підходу використано 

аргументи автора офіційного коментаря Люксембурзького Договору 1978 року. 

Мова йде про сприйняття зазначених понять, як використаних у значенні, 

властивому країнам суто загального права. Тому будь-які спроби відшукання 

вдалого перекладу з великою ймовірністю будуть приреченими на поразку, адже в 

інших мовах (зокрема, тодішніх країн Внутрішнього Ринку) такого просто не 

існує. І тому, тодішнім континентальним країнам-членам було запропоновано 

надати тлумачення таких «чужих» понять на рідній офіційній мові вже в актах 

внутрішнього законодавства. 

(8) В контексті приєднання України до Гаазької конвенції про визнання 

трастів 1985 року, аргументовано доцільність передбачити в національному праві 

розширене тлумачення поняття «forum» як таке, що включає поряд із судом 

(суддею) також і будь-яку офіційну особу (у т.ч. національного регулятора 

банківського сектору), перед якою постає необхідність здійснити правову 

кваліфікацію в контексті вирішення питання визнання трастів (зокрема, для цілей 

оцінки прозорості структури власності власників істотної участі банківських 

установ). В такий спосіб вдасться озброїти національного регулятора 

банківського сектору повноцінним збалансованим інструментарієм визнання 

трастів. Таким, що здатен органічно доповнити базові принципи, закладені у 
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підзаконних актах регулятора, спрямованих на оцінку прозорості структур 

власності банків та їх власників істотної участі. 

 (9) Обґрунтовано доцільність розгляду питання паралельного 

врегулювання в Україні (поряд із питаннями колізій законів через приєднання до 

Гаазької конвенції про визнання трастів 1985 року) також і питань прямої та 

опосередкованої юрисдикцій. Підхід до останнього рекомендовано: шляхом 

приєднання України до Луганської Конвенції 2007 року; шляхом ініціювання 

розробки аналогічної міжнародної угоди між ЄС та країнами Східного 

Партнерства; та шляхом продовження участі української делегації в роботі 

Гаазької Конференції за напрямом врегулювання питань, як прямої так і 

опосередкованої юрисдикцій. І хоча такі три запропоновані варіанти підходу на 

врегулювання питань юрисдикцій у певному сенсі дублюють один одного, та у 

будь-якому разі не співпадає їх територіальна сфера покриття (за потенційними 

колами країн-учасниць) . При тому ж, мова про короткострокові перспективи у 

цьому контексті не йде, адже, до останнього напрямку увага України приділялась 

ще майже 20 років тому (із самого початку відповідного проекту Гаазької 

Конференції).  

 

 

Як було показано в роботі, траст – це інститут, який можна побачити скрізь, 

як в різних сферах суспільних відносин всередині англосаксонських країн, так і в 

країнах континентального права. Останнім часом англо-саксонський траст все 

більше проникає до тих юрисдикцій, для яких раніше він був чужим і невідомим.  

Можна багато говорити про траст, як про чисто англійський інститут, що є 

чужим і незрозумілим, проте, проблема набуває більшої актуальності з розвитком 

міжнародного бізнесу, який апріорі пов’язаний з відносинами, що одночасно 

тяжіють до різних правових систем. Це і послужило передумовою для фокусу 

дослідження на питанні правової кваліфікації відносин трасту, ускладнених 

іноземним елементом, саме з позиції втручання англосаксонського інституту до 

відносин, що складаються в діяльності суб’єктів континентальних країн.  
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У цьому відношенні хотілося б навести вислів французького юриста 

початку минулого століття Pierre Lepaulle, що передрікав для трасту велике 

майбутнє: “Привабливість трасту полягає в тому, що він відображає все 

розмаїття життя, яким воно є, в якому переплітаються вся велич і безглуздя 

людських бажань та ідей. Ось чому він зможе пристосуватись до суспільних 

відносин, що майбутнє готує для наших нащадків, як зміг, у свій час, 

пристосуватись до тих, за яких жили наші предки” [213, pp. 216-217].1  

Питання про можливість існування інституту трасту в правових системах 

континентальних країн, не є предметом дослідження. В роботі траст 

розглядається як інститут, з яким можуть стикнутись українські суб’єкти 

господарювання при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності. Як такий, 

траст може виникнути в наслідок необхідності вдаватись до застосування на 

практиці тих чи інших конструкцій чужих правових систем. Таке застосування 

може мати місце як стихійно, коли зіткнення з цими конструкціями виникає поза 

волею особи, так і свідомо, коли саме таке оформлення певних фактичних 

відносин зумовлює найкращий результат ведення бізнесу при одних і тих самих 

вихідних даних. Як наслідок цього в країнах континентального права росте 

ймовірність виникнення спорів, пов’язаних з відносинами трасту. А отже, 

постають суттєві проблеми правової кваліфікації, що стали основним предметом 

дослідження.  

В дослідженні приділено увагу проблемі кваліфікації відносин трасту в 

світлі існуючих теорій правової кваліфікації у міжнародному приватному праві.

                                         
1 наведеній у роботі дослідника цитована праця Pierre Lepaulle [218] 
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