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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Правовідносини відповідальності 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу є 

однією з основних складових сучасного торговельного мореплавства. 

Відповідальність морського перевізника є засобом забезпечення виконання 

перевізником зобов’язань із перевезення вантажу морем перед власником 

вантажу. Протягом ХХ-ХХІ ст. правове регулювання відповідальності 

морського перевізника зазнало значної уніфікації, що цілком відповідає 

тенденції до уніфікації міжнародно-правового та національно-правового 

регулювання найбільш важливих галузей права, зокрема міжнародного 

приватного права. 

Уніфікація правового регулювання відповідальності морського 

перевізника бере початок із прийняття під егідою Міжнародного морського 

комітету (ММК) Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про 

коносамент від 25 серпня 1924 р. (Гаазькі правила). Тривалий час вони були 

єдиним міжнародно-правовим документом, що регулював відносини 

відповідальності перевізника. Подальший розвиток торговельного 

мореплавства зумовив прийняття Брюссельського протоколу 1968 р. про зміну 

Гаазьких правил (Гаазько-Вісбійські правила), Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй про морське перевезення вантажів від 31 березня 1978 р. 

(Гамбурзькі правила), Протоколу про зміну Гаазько-Вісбійських правил від 21 

грудня 1979 р. та Конвенції про договори повністю або частково морського 

перевезення вантажів від 11 грудня 2008 р. (Роттердамські правила), які 

сьогодні є найпрогресивнішим документом з уніфікації правил відповідальності 

морського перевізника за вантаж. 

Надважлива роль торговельного мореплавства у сучасній світовій торгівлі 

та активний розвиток договірних форм регулювання у цій сфері, посилюють 

значення гарантій забезпечення сталості морських перевезень вантажів, серед 

яких центральне місце належить відповідальності морського перевізника, чим 

пояснюється актуальність теми дисертаційного дослідження. 

У світлі сучасних тенденцій законодавство України в галузі торговельного 

мореплавства потребує реформування та уніфікації із міжнародно-правовими 

актами та узгодження із положеннями законодавств основних учасників 

морських вантажних перевезень, зокрема держав-членів Європейського Союзу 

та Сполучених Штатів Америки. Зазначені аргументи зумовили вибір автором 

для дослідження правовідносин відповідальності морського перевізника. 

Відповідальність морського перевізника є одним з центральних інститутів 

(тобто системою відносно відокремлених та взаємопов’язаних між собою 

правових норм, що регулюють відносини цивільно-правової відповідальності 

морського перевізника перед власником вантажу за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу) міжнародного приватного морського права. 

Регулювання відповідальності морського перевізника має вирішувати наступні 

завдання: забезпечувати достатній рівень правового захисту власників вантажів 

та стимулювати перевізників дотримуватися умов договору перевезення не 



 

 

 

створюючи додаткових фінансових перешкод, які можуть зашкодити 

торговельному мореплавству. Положення про відповідальність морського 

перевізника є основою договору морського перевезення. Значення 

відповідальності у правовому регулюванні визначається тим, що 

відповідальність є ключовим фактором забезпечення виконання перевізником 

взятих на себе зобов’язань за договором морського перевезення вантажу. 

Регулювання відповідальності морського перевізника у вітчизняному 

законодавстві здійснюється Кодексом торговельного мореплавства України від 

23 травня 1995 р. (КТМ). КТМ значною мірою базується на Кодексі 

торговельного мореплавства Союзу РСР від 17 вересня 1968 р., який є морально 

застарілим, крім того Україна на сьогоднішній день не доєдналася до жодного з 

міжнародних режимів регулювання відповідальності перевізника. Це зумовлює 

потребу реформування правового регулювання відповідальності морського 

перевізника у вітчизняному законодавстві та свідчить про потребу подальших 

теоретичних досліджень цієї галузі в Україні, що також робить дане 

дослідження актуальним. 

Своєчасність дослідження зумовлена прагненнями України активніше 

інтегруватися у світовий економічний простір, що призводить до інтенсифікації 

морської торгівлі та потреби включення України до світових торговельних 

потоків, адже, будучи морської державою, Україна, за роки незалежності, 

нажаль, не докладала потрібних зусиль, спрямованих на розвиток вітчизняного 

торговельного флоту. 

Відповідно, дослідження правового регулювання відповідальності 

морського перевізника за договором міжнародного морського перевезення 

вантажу являє собою підґрунтя для реформування законодавства України у 

галузі морських перевезень вантажів, що стане основою розвитку вітчизняного 

торговельного мореплавства та подальшої інтеграції України у світову 

торгівлю. 

Спроби дослідити відповідальність морського перевізника мали місце ще у 

радянській юридичній літературі. Зокрема, В.М. Гаврилов, Г.Г. Іванов, 

О.Л. Маковський, О.Г. Калпін у своїх працях вивчали правове регулювання 

цього інституту. Серед публікацій – дисертація Ю.Б. Драгунової з питань 

відповідальності морського перевізника за незбереження вантажу, дослідження 

В.М. Гавриловим правового регулювання обмеження відповідальності 

перевізника. Ключовим дослідженням відповідальності морського перевізника 

радянських часів є підручник з міжнародного приватного морського права 

О.Л. Маковського та Г.Г. Іванова.  

Теоретичну основу дисертаційного дослідження також становлять праці 

зарубіжних вчених, присвячені окремим питанням правовідносин 

відповідальності морського перевізника, зокрема: Г. Беннета, Ч. Блека, 

Р. Геллавелла, К. Гіаші, А. Г’юза, С. Дора, Б. Едера, Р. Кларка, Н. Лопеза, 

П. Саймона, Е. Сельвіга, М. Стерлі, В. Тетлі, Г. Хірна та інших. 

Дослідження відповідальності морського перевізника ще не стало об’єктом 

детального вивчення українських науковців. Загальні аспекти відповідальності 

морського перевізника були дотично досліджені О.Ю. Серьогіним, 



 

 

 

С.О. Кузнєцовим та Л.І. Пашковською, О.В. Столярським та О.П. Радчуком. У 

той же час в Україні досі не існує ґрунтовного наукового дослідження, 

присвяченого відповідальності морського перевізника за договором 

міжнародного морського перевезення вантажу.  

Все вищезазначене зумовило актуальність теми дисертаційного 

дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в рамках планової наукової теми Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» № 11БФ048-01, 

яка, в свою чергу, є складовою частиною Комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації».  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

у дослідженні правовідносин відповідальності морського перевізника за вантаж 

та їхнього правового регулювання як на міжнародному, так і на національному 

рівнях, враховуючи характер досліджуваних норм, тлумачення та практику 

їхнього застосування, задля поглиблення та збагачення науково-теоретичного 

та практичного наробку в цій галузі міжнародного приватного права. 

Завдання дослідження: 

- аналіз поняття «морського перевізника» та особливостей його правового 

статусу; 

- визначення та дослідження найбільш актуальних проблем правового 

регулювання відповідальності морського перевізника за договором 

міжнародного морського перевезення вантажу; 

- вивчення характерних особливостей відповідальності перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу; 

- дослідження складу та формулювання визначення правопорушення, що є 

підставою для притягнення морського перевізника до відповідальності; 

- з’ясування сфери застосування норм про відповідальність морського 

перевізника, що містяться у міжнародних договорах; 

- вивчення природи та суті норм про обмеження відповідальності 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу, 

з’ясування особливостей регулювання окремих підстав, що обмежують або 

звільняють перевізника від відповідальності; 

- аналіз ґенези міжнародно-правових режимів регулювання 

відповідальності перевізника; 

- дослідження механізмів взаємодії та взаємного впливу міжнародних 

договорів про уніфікацію та національно-правового регулювання 

відповідальності морського перевізника за договором міжнародного морського 

перевезення вантажу; 

- виокремлення основних юридико-технічних та політико-правових 

проблем, що виникають під час уніфікації правового регулювання 

відповідальності морського перевізника, та спроба надання рекомендацій з 

їхнього практичного вирішення; 



 

 

 

- з’ясування ролі міжнародних організацій в процесі уніфікації правого 

регулювання відповідальності морського перевізника за договором 

міжнародного морського перевезення вантажу;  

- визначення основних напрямків удосконалення та реформування 

положень законодавства України, що регулюють відповідальність морського 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини відповідальності 

перевізника, що виникають з міжнародних морських перевезень вантажу, а 

також підходи та тенденції регулювання такої відповідальності на міжнародно-

правовому та національному рівнях.  

Предметом дослідження є відповідальність морського перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу, правова природа, 

особливості, умови настання та звільнення перевізника від відповідальності, 

механізми її закріплення, а також уніфіковані правила міжнародного права про 

відповідальність морського перевізника, норми актів законодавства України та 

іноземних держав, що регулюють дані питання, та практика їх застосування, а 

також підходи та положення вітчизняної та зарубіжної доктрини.  

Методи дослідження. Наукова обґрунтованість сформульованих 

висновків визначається широкою сукупністю методів наукового пізнання. 

Методологічне підґрунтя дисертації склали філософські та загальнонаукові 

методи пізнання, а також спеціальні методи правової науки. Під час роботи над 

дисертаційним дослідженням автор в комплексі використовував широкий 

спектр різноманітних методів дослідження: діалектико-матеріалістичної 

філософії, комплексного та системного аналізу як загальних методів наукового 

пізнання явищ об’єктивного світу. Основним методом дослідження є 

формально-юридичний, що дозволило з’ясувати відповідні норми, 

проаналізувати їхній юридичний зміст та встановити взаємозв’язки для 

досягнення комплексного бачення предмету дослідження. Застосування методу 

порівняльного правознавства дозволило розкрити юридичну природу 

міжнародних уніфікаційних нормативно-правових актів, що регулюють 

інститут відповідальності морського перевізника. Крім цього автор активно 

використовував метод історично-ретроспективного аналізу, що дозволило 

з’ясувати закономірності історичного розвитку предмету дослідження та дати 

оцінку його подальших перспектив. Використано також логічний, нормативний 

та інші спеціальні методи наукового пізнання.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше у 

вітчизняній науці міжнародного приватного права проведено комплексне 

наукове дослідження відповідальності перевізника за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу, висвітлено основні проблеми її правового 

регулювання, запропоновано підходи та надано рекомендації щодо 

удосконалення законодавства України у галузі торговельного мореплавства. 

Основні результати, що становлять наукову новизну та виносяться на захист, є 

наступними: 

Вперше: 

1. Узагальнено підходи до визначення терміну «морський перевізник» у 



 

 

 

вітчизняному праві на підставі аналізу правових норм законодавств іноземних 

держав та міжнародно-правових документів. 

2. Сформульовано авторську дефініцію «морський перевізник» та 

визначено її юридичний зміст. Морським перевізником є особа, яка, відповідно 

до умов коносаменту, несе зобов’язання щодо перевезення дорученого їй 

відправником вантажу із порту відправлення в порт призначення і видачі такого 

вантажу особі, уповноваженій на одержання вантажу (одержувачеві). 

3. У вітчизняній юридичній науці наведено перелік основних 

особливостей та встановлено характер відповідальності морського перевізника 

за договором міжнародного морського перевезення вантажу. 

4. За результатами аналізу положень про обмеження обсягу 

відповідальності морського перевізника, що містяться у Гаазько-Вісбійських, 

Гамбурзьких та Роттердамських правилах, а також у КТМ, виокремлено 

основні засоби обмеження відповідальності перевізника за договором 

міжнародного морського перевезення вантажу.  

5. За результатами дослідження природи «навігаційної помилки» 

обґрунтовано позицію недоцільності збереження даної підстави виключення 

відповідальності морського перевізника в сучасному правовому регулюванні 

цього інституту. 

6. Виявлено та обґрунтовано тенденції взаємодії міжнародно-правового та 

національно-правового регулювання відповідальності морського перевізника. 

7. Запропоновано механізм вирішення проблеми забезпечення 

одноманітного тлумачення та застосування державами уніфікованих норм про 

відповідальність морського перевізника, зокрема шляхом узагальнення 

правозастосовної практики в рамках ЮНСІТРАЛ та забезпечення дотримання 

судами держав-учасниць міжнародних договорів, що регулюють 

відповідальність морського перевізника, даних рекомендацій під час розгляду 

відповідних справ. 

Удосконалено: 

8. Стан наукового обґрунтування та тлумачення характеру 

відповідальності морського перевізника за договором міжнародного морського 

перевезення вантажу. Аналіз загальних умов настання відповідальності 

морського перевізника, що містяться як у національному праві різних держав, 

так і у міжнародних договорах, дозволяє систематизувати умови, характер, а 

також обсяг відповідальності перевізника, з’ясувати підстави для звільнення 

перевізника від відповідальності (або її обмеження). 

9. Обґрунтування критеріїв обмеження та виключення відповідальності 

морського перевізника, що містяться у законодавстві України, в результаті чого 

запропоновано рекомендації щодо їхнього вдосконалення. 

10. Методологію вивчення причин виникнення та ґенези міжнародно-

правових режимів відповідальності морського перевізника, а також причин 

появи т. зв. «синтетичних режимів» відповідальності морського перевізника у 

праві окремих держав, зокрема у законодавстві України. 

11. Підходи до вирішення юридико-технічних та політико-правових 

проблем вступу міжнародних договорів про уніфікацію правового регулювання 



 

 

 

відповідальності перевізника (Гаазько-Вісбійських, Гамбурзьких та 

Роттердамських правил) у силу та їхнього впливу на уніфікацію регулювання 

відповідальності морського перевізника у національних законодавствах різних 

держав.  

Дістали подальшого розвитку: 

12. Обґрунтування складу правопорушення, що тягне за собою 

відповідальність морського перевізника, та його аналіз складових: а) 

протиправного характеру поведінки перевізника; б) шкоди або збитків власника 

вантажу; в) причинно-наслідкового зв’язку між невиконанням (неналежним 

виконанням) перевізником зобов’язань та збитками власника вантажу; та г) 

вини перевізника.  

13. Класифікація підстав, які виключають відповідальність перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу. Зокрема 

запропоновано виокремити наступні шість груп підстав виключення 

відповідальності морського перевізника: а) форс-мажорні обставини; б) 

обставини, що являють собою «крайню необхідність»; в) обставини, що 

свідчать про вину відправника вантажу; г) обставини, що звільняють 

перевізника від відповідальності через недоліки або властивості самого 

вантажу; ґ) інші обставини, що звільнять перевізника від відповідальності; та д) 

обставини, що є виключенням з принципу винної відповідальності перевізника. 

14. Обґрунтування ролі міжнародних центрів з уніфікації норм 

міжнародного приватного морського права, зокрема ММК, Брюссельської 

конференції, ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ, у процесі уніфікації норм про 

відповідальність морського перевізника. 

15. Пропозиції щодо подальшої уніфікації законодавства України в галузі 

торговельного мореплавства із положеннями міжнародних договорів про 

уніфікацію правил про відповідальність морського перевізника та 

законодавствами іноземних держав з урахуванням останніх тенденції в цій 

галузі правового регулювання. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у 

тому, що сформульовані теоретичні положення сприятимуть подальшому 

розвиткові науки міжнародного приватного права. Висновки дисертаційного 

дослідження можуть бути використані у подальших дослідженнях галузі 

торговельного мореплавства, зокрема питань відповідальності морського 

перевізника. Положення дисертації можуть бути використані у навчальному 

процесі під час розробки навчальних посібників, підручників та методичних 

матеріалів, а також під час викладання нормативної дисципліни «Міжнародне 

приватне право» та спецкурсу «Міжнародне приватне морське право». 

Результати дослідження можуть стати у нагоді при визначенні правової позиції 

України щодо удосконалення та гармонізації законодавства у зазначеній галузі, 

зокрема, щодо приєднання до міжнародно-правових документів, що регулюють 

питання відповідальності морського перевізника, а також під час розробки 

нової редакції або поправок до КТМ.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою з урахуванням основних та фундаментальних досягнень науки 



 

 

 

міжнародного приватного права. Сформульовані у роботі висновки та 

положення, що становлять наукову новизну, отримані та обґрунтовані автором 

самостійно. Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів 

мають відповідні посилання і використані лише для підкріплення ідей автора. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалась на 

засіданні кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основні положення дисертаційного дослідження оприлюднені на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Правове регулювання суспільних відносин: 

актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 26-27 липня 2013 

року) (тези опубліковано), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів 

публічного адміністрування у напрямку розвитку правової системи України» 

(м. Київ, 10-11 серпня 2013 року) (тези опубліковано), Міжнародній науково-

практичній конференції «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та 

пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 30-31 травня 2014 року) (тези 

опубліковано), Міжнародній науково-практичній конференції «Становлення 

громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя» 

(м. Дніпропетровськ, 6-7 червня 2014 року) (тези опубліковано), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Правова держава: напрямки та тенденції її 

розбудови в Україні» (м. Одеса, 13-14 червня 2014 року) (тези опубліковано), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми розвитку 

державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності» 

(м. Харків, 20-21 червня 2014 року) (тези опубліковано), Міжнародній науково-

практичній конференції «Особливості нормотворчих процесів в умовах 

адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу» (м. Херсон, 

5-6 червня 2015 року) (тези опубліковано), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Юридична наука: виклики і сьогодення» (м. Одеса, 12-13 червня 

2015 року) (тези опубліковано).  

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

знайшли своє відображення у 4 наукових статтях у фахових виданнях, перелік 

яких затверджено МОН України, 1 статті в іноземному фаховому виданні, 1 

статті в іншому виданні, а також у 8 матеріалах міжнародних науково-

практичних конференцій та семінарів. 

Структура дисертації зумовлена предметом, метою, завданнями та 

логікою наукового дослідження та складається з переліку умовних позначень, 

вступу, 3 розділів, що об’єднують 7 підрозділів та 8 пунктів, висновків, списку 

використаних джерел, який нараховує 249 найменувань. Загальний обсяг 

дисертації складає 241 сторінку, з яких бібліографія викладена на 25 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі розкрито актуальність дослідження, його наукову новизну, 

обґрунтовано теоретичне і практичне значення дисертації, визначено мету й 

завдання наукового дослідження, сформульовано найістотніші наукові 

результати роботи, апробовано результати дослідження, а також надано 



 

 

 

характеристику використаних джерел. 

Перший розділ «Загальні положення інституту відповідальності 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу», 

що складається з трьох підрозділів та чотирьох пунктів, присвячено 

дослідженню поняття морського перевізника та природи його відповідальності, 

у розділі проаналізовано сферу та особливості застосування уніфікованих норм 

про відповідальність морського перевізника у системі сучасного міжнародного 

приватного права.  

У підрозділі 1.1 «Поняття морського перевізника та особливості його 

правового статусу» досліджено розвиток визначення «морського перевізника» 

у законодавстві іноземних держав, міжнародних нормативно-правових актах 

(Гаазько-Вісбійські, Гамбурзькі та Роттердамські правила) та у вітчизняному 

законодавстві. 

З’ясування суті поняття морського перевізника є ключовим для визначення 

природи та особливостей його відповідальності, адже морський перевізник є 

основним суб’єктом відносин, досліджуваних у дисертаційній роботі. У 

підрозділі розглядається історичний розвиток визначення морського 

перевізника ще з античних часів, досліджуються положення законодавства 

основних морських європейських держав пізнього Середньовіччя та 

аналізуються витоки, які лягли в основу визначення морського перевізника, що 

міститься в міжнародних конвенціях. В ході дослідження встановлено, що КТМ 

не містить нормативного визначення морського перевізника.  

В результаті проведеного дослідження, автором запропоновано доповнити 

КТМ наступним визначенням: «морським перевізником є особа, яка, відповідно 

до умов коносаменту, несе зобов’язання щодо перевезення дорученого їй 

відправником вантажу із порту відправлення в порт призначення і видачі такого 

вантажу особі, уповноваженій на одержання вантажу (одержувачеві)».  

У підрозділі 1.2 «Поняття та правова природа відповідальності 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу» 

проаналізовано характер та умови настання відповідальності морського 

перевізника.  

У пункті 1.2.1 «Характер відповідальності перевізника» визначається 

характер відповідальності перевізника за договором міжнародного морського 

перевезення вантажу.  

Зокрема визначено такі важливі складові відповідальності перевізника, як 

види, форми та обсяг. На підставі аналізу інституту цивільно-правової 

відповідальності визначено, що за видами відповідальність поділяється на 

договірну на позадоговірну (деліктну), за формою – може виражатися у якості 

відшкодування збитків та сплати неустойки. З’ясовано принципову особливість 

відповідальності морського перевізника – її обмежений характер, що базується 

на дослідженні спеціальних норм про обмеження та виключення 

відповідальності перевізника. 

У результаті дослідження виявлено, що відповідальність перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу є особливим видом 

приватноправової відповідальності, якому властиві як загальні риси цивільно-



 

 

 

правової відповідальності, так і специфічні риси, зокрема уніфікований 

характер положень (незалежно від підстав для настання відповідальності), 

відповідальність морського перевізника має вираження лише у формі 

відшкодування збитків, а обсяг відповідальності має фіксовану грошову межу 

за визначене місце або одиницю вантажу. 

У пункті 1.2.2 «Умови настання відповідальності перевізника» 

проведено аналіз підстав для настання відповідальності, зокрема цивільного 

правопорушення.  

Елементами цивільного правопорушення є: 1) протиправний характер 

поведінки порушника; 2) наявність у потерпілої особи шкоди або збитків; 

3) причинно-наслідковий зв’язок між протиправною поведінкою та завданими 

збитками; та 4) вина правопорушника. Дослідження умов настання 

відповідальності перевізника за договором міжнародного морського 

перевезення вантажу базується на аналізі зазначених елементів складу 

цивільного правопорушення. 

Зокрема з’ясовано, що існуючі міжнародно-правові договори у 

досліджуваній сфері містять перелік зобов’язань, покладених на перевізника за 

договором перевезення (зобов’язання щодо судна та зобов’язання щодо 

вантажу). Проведено дослідження негативних наслідків для отримувача 

вантажу, які виражаються у формі втрати, нестачі та пошкодження вантажу. 

Встановлено, що всі міжнародно-правові режими відповідальності перевізника 

та відповідні положення національного законодавства різних держав базуються 

на принципі вини. На основі проведеного аналізу визначено, що підставою 

притягнення перевізника до відповідальності виступає винне невиконання або 

неналежне виконання ним зобов’язань за договором міжнародного морського 

перевезення вантажу (порушення умов договору), що спричинило збитки 

власника вантажу у формі незбереження вантажу або які виникли внаслідок 

прострочення його доставки.  

У підрозділі 1.3 «Сфера застосування та особливості дії уніфікованих 

норм про відповідальність перевізника за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу» проведено дослідження предмету 

регулювання уніфікованих норм про відповідальність морського перевізника та 

колізійних аспектів застосування таких норм. 

У пункті 1.3.1 «Предмет регулювання уніфікованих норм про 

відповідальність морського перевізника» визначено та досліджено документи, 

позови, осіб та вантажі, до яких застосовуються уніфіковані норми про 

відповідальність перевізника, а також проаналізовано період його 

відповідальності.  

Визначено, що жоден з міжнародних режимів регулювання 

відповідальності перевізника не поширює свою дію на договір фрахтування 

судна (чартер). Відповідно, всі уніфіковані норми поширюються лише на 

договір перевезення, посвідчений коносаментом. З’ясовано, що уніфіковані 

норми застосовуються до оборотних, необоротних та електронних 

транспортних документів в лінійних та в нелінійних перевезеннях вантажів. 

Уніфіковані норми застосовуються під час розгляду позовів in rem (до судна) та 



 

 

 

позовів in personam (до перевізника). 

Проаналізовано коло осіб, до яких застосовуються уніфіковані норми про 

відповідальність перевізника. Встановлено, що найпопулярнішою є практика 

поширення дії уніфікованих норм на перевізника, його працівників та агентів, 

відправника та отримувача вантажу. 

Досліджено період відповідальності перевізника та з’ясовано тенденцію до 

збільшення такого періоду, який еволюціонував від т. зв. періоду «від порту до 

порту» до періоду «від дверей до дверей». 

У пункті 1.3.2 «Застосування та дія уніфікованих норм про 

відповідальність перевізника (колізійні питання)» визначено особливості 

сфери застосування та дії уніфікованих норм про відповідальність перевізника 

в контексті вирішення колізійних питань, що виникають під час їхнього 

застосування.  

Визначено, що жоден з міжнародно-правових режимів регулювання 

відповідальності морського перевізника не містить колізійного регулювання 

досліджуваних відносин, залишаючи вирішення даного питання праву країни, 

яке застосовується до договору міжнародного морського перевезення вантажу. 

З’ясовано, що одним з найпоширеніших способів розв’язання колізійного 

питання є застосування права держави, з території якої починається морське 

перевезення. Законодавство України вирішує дане питання шляхом 

застосування прив’язки lex voluntatis, а у випадку відсутності вибору права 

сторонами, колізійне питання вирішується за прив’язкою до місця заснування 

або основного місця діяльності перевізника.  

Другий розділ «Спеціальні норми, що регулюють відповідальність 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу», 

що складається з двох підрозділів та двох пунктів, присвячено дослідженню 

спеціальних норм, які обмежують обсяг відповідальності морського 

перевізника або звільняють перевізника від відповідальності у випадку 

настання певних обставин, а також презумпції вини, як передумови для 

морського перевізника до відповідальності.  

У підрозділі 2.1 «Обмеження обсягу відповідальності перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу» досліджено 

положення, що обмежують обсяг відповідальності перевізника, з’ясовано 

природу, основні особливості та тенденції розвитку даних положень. 

Встановлено, що сучасна система обмеження обсягу відповідальності 

перевізника включає у себе дві основні складові – фіксований розмір суми 

відшкодування (у грошовому еквіваленті) та кількісну одиницю вантажу, за яку 

здійснюється таке відшкодування. 

Проаналізовано розвиток положень, що встановлюють граничну суму 

відшкодування, зокрема її розмір та валюту. Загальною є тенденція до 

поступового підвищення грошової межі відповідальності перевізника від 

мінімуму, що міститься у Гаазьких правилах, до сучасного стандарту, 

закріпленого у Роттердамських правилах, а також поширення положень про 

обмеження відповідальності перевізника на контейнерні вантажі. З’ясовано, що 

сучасним стандартом є закріплення грошової межі відповідальності перевізника 



 

 

 

у спеціальних правах запозичення, як вони визначені Міжнародним валютним 

фондом. 

У підрозділі 2.2 «Звільнення перевізника від відповідальності за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу» проаналізовано 

презумпцію вини перевізника, та підстави для виключення відповідальності 

перевізника, а саме перелік т. зв. «виключених ризиків». 

У пункті 2.2.1 «Презумпція вини перевізника» проведено аналіз вини як 

основної передумови для притягнення перевізника до відповідальності. 

З’ясовано, що доведення власником вантажу факту наявності збитків та їхнього 

нанесення в період відповідальності перевізника є обов’язковою умовою для 

постановки судом (арбітражем) питання про притягнення перевізника до 

відповідальності.  

У роботі досліджено документи, які можуть бути основою для 

встановлення наявності вини перевізника відповідно до вітчизняного 

законодавства (комерційні акти та акти загальної форми) та які засвідчують 

факти незбереження вантажу у портах іноземних держав, зокрема ауттьорн та 

сюрвей репорт. 

В результаті автор дійшов висновку про обов’язковість презумпції вини 

перевізника та зазначив способи її оскарження, зокрема шляхом доведення двох 

обставин – що в період відповідальності перевізника мала місце одна з 

обставин, що виключає його відповідальність (виключений ризик) та що саме 

наявність такої обставини спричинила збитки власника вантажу. 

У пункті 2.2.2 «Підстави для виключення відповідальності 

перевізника» на основі вивчення відповідних положень міжнародних 

нормативно-правових актів та положень національного законодавства України 

та іноземних держав зроблено спробу класифікації випадків, які звільняють 

перевізника від відповідальності. 

Зокрема проведено дослідження переліку виключених ризиків, що 

міститься у ч. 2 ст. 4 Гаазько-Вісбійських правил, в результаті якого 

запропоновано класифікувати виключені ризики на наступні шість груп: а) 

форс-мажорні обставини; б) обставини, що являють собою «крайню 

необхідність»; в) обставини, що свідчать про вину відправника вантажу; 

г) обставини, що звільняють перевізника від відповідальності через недоліки 

або властивості самого вантажу; ґ) інші обставини, що звільняють перевізника 

від відповідальності; та д) обставини, що є виключенням з принципу винної 

відповідальності перевізника. Також проведено аналіз характеру та змісту т. зв. 

«навігаційної помилки». 

До форс-мажорних обставин належать: непереборна сила, воєнні дії, дії 

антисуспільних елементів, арешт або затримка властями, правителями або 

народом, накладення судового арешту, карантинні обмеження, страйки або 

локаути, повстання або народні заворушення. До обставин «крайньої 

необхідності» – рятування або спроба рятування життя або майна на морі, 

розумна девіація та знищення небезпечних вантажів. Обставини, що свідчать 

про вину відправника вантажу, включають дії або упущення відправника, 

недостатність пакування та недоліки маркування. До обставин, що звільняють 



 

 

 

перевізника від відповідальності через недоліки або властивості вантажу, 

належить втрата обсягу або ваги або будь-яка інша втрата або пошкодження, 

що виникла внаслідок прихованих недоліків, особливої природи або властивих 

вантажу дефектів. Пожежа, приховані недоліки судна та будь-які інші причини, 

що виникли не з вини перевізника, становлять групу інших обставин, що 

звільняють перевізника від відповідальності. До останньої групи випадків 

виключення відповідальності перевізника належать дії, недбалість або 

упущення капітана, членів екіпажу, лоцмана або працівників перевізника під 

час судноводіння або керування судном. 

В результаті дослідження з’ясовано обґрунтованість виключення 

«навігаційної помилки» з переліку обставин, що звільняють перевізника від 

відповідальності.  

У висновку автор стверджує, що закріплення виключених ризиків у 

відповідних міжнародних договорах, законодавстві іноземних держав і 

законодавстві України повністю відповідає вимогам сучасного торговельного 

мореплавства.  

Третій розділ «Міжнародно-правове та національно-правове 

регулювання відповідальності перевізника за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу», що складається з двох підрозділів та двох 

пунктів, досліджує питання міжнародно-правового та національно-правового 

регулювання відповідальності перевізника за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу, зокрема їхню взаємодію, уніфікацію норм про 

відповідальність перевізника, розвиток міжнародно-правових режимів 

регулювання відповідальності перевізника та роль міжнародних організацій в 

процесі становлення таких режимів. 

У підрозділі 3.1 «Ґенеза міжнародних режимів відповідальності 

перевізника в контексті взаємодії національно-правового та міжнародно-

правового регулювання інституту відповідальності морського перевізника» 

досліджено історію виникнення міжнародно-правових режимів регулювання 

відповідальності перевізника, а також особливості взаємодії національно-

правового та міжнародно-правового механізмів регулювання відповідальності 

морського перевізника. 

В роботі досліджено історію прийняття Гаазько-Вісбійських, Гамбурзьких 

та Роттердамських правил, а також проаналізовано основні національно-правові 

акти, які лягли в основу зазначених міжнародно-правових документів, зокрема 

Хартер Акт та Закон Канади про перевезення вантажів 1910 р. З’ясовано, що 

Гаазькі правила приймалися під впливом національно-правового механізму 

регулювання відповідальності перевізника, який існував на той момент у США 

та Канаді. В той час, прийняття зазначених правил розгорнуло вектор взаємодії 

зазначених механізмів у зворотній бік. Сьогодні саме міжнародно-правовий 

механізм регулювання відповідальності перевізника впливає на процес 

закріплення відповідних норм у національних законодавствах різних держав. 

В ході дослідження також проаналізовано т. зв. «синтетичні режими» 

відповідальності морського перевізника, які є комбінацією положень різних 

міжнародно-правових режимів регулювання відповідальності перевізника в 



 

 

 

національних законодавствах окремих країн, які не є учасниками відповідних 

конвенцій, зокрема України та Китаю.  

У підрозділі 3.2 «Уніфікація норм, що регулюють відповідальність 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу» 
виявлено та проаналізовано юридико-технічні та політико-правові проблеми 

уніфікації зазначених норм, а також з’ясовано роль міжнародних організацій в 

процесі розвитку та прийняття міжнародних договорів, що регулюють 

відповідальність перевізника.  

У пункті 3.2.1 «Юридико-технічні та політико-правові проблеми 

уніфікації норм про відповідальність перевізника» автор з’ясував низку 

проблем, що виникають під час уніфікації норм про відповідальність морського 

перевізника та подальшої рецепції таких норм національними законодавствами 

різних держав.  

До юридико-технічних проблем належить проблема можливості відступу 

державами від тексту міжнародного договору під час приєднання, проблема 

ступеню дотримання державами положень таких договорів та проблема 

конфлікту інтерпретацій під час застосування відповідних положень 

національними судами, що призводить до появи протиріч у практиці 

застосування уніфікованих норм у різних державах. 

Причиною таких проблем є «конфлікт кваліфікацій», тобто різноманітне 

тлумачення уніфікованих норм та прогалини у правовому регулюванні 

міжнародних договорів, причиною виникнення яких є неможливість досягти 

згоди з усіх питань в процесі розробки міжнародного договору та неможливість 

заздалегідь охопити всі аспекти регульованих правовідносин.  

Шляхом вирішення зазначених проблем є більш ретельна розробка 

уніфікованих норм, що мають містити визначення більшої кількості термінів, 

впровадження механізмів узагальнення практики застосування національними 

судами положень міжнародних договорів шляхом покладення на них 

зобов’язань надавати міжнародній організації, відповідальній за зберігання 

відповідного міжнародного договору, узагальнену практику застосування 

положень такого договору. Для цього автор пропонує створення в структурі 

ЮНСІТРАЛ підрозділу, який в перспективі, на основі дослідження практики 

застосування уніфікованих норм судами різних країн, міг би давати відповідне 

тлумачення таких положень. 

Серед політико-правових проблем уніфікації правил про відповідальність 

морського перевізника з’ясовано наявність проблеми фактичної сфери дії 

договору про уніфікацію, проблеми вступу у силу прийнятих міжнародних 

договорів та проблеми багатоваріантності уніфікації. В дослідженні 

проаналізовані причини виникнення зазначених проблем та наведені можливі 

способи їхнього вирішення, але у висновку автор зазначає, що єдиного шляху 

вирішення ідентифікованих проблем (як юридико-технічних, так і політико-

правових), нажаль, не існує. 

У пункті 3.2.2 «Участь міжнародних організацій у процесі уніфікації 

норм про відповідальність перевізника» досліджено історію і особливості 

участі міжнародних організацій в ході розробки та прийняття Гаазьких 



 

 

 

(Гаазько-Вісбійських), Гамбурзьких та Роттердамських правил. Всі зазначені 

міжнародно-правові документи були розроблені за активної участі 

міжнародних організацій.  

В результаті дослідження виокремлено чотири основні історичні етапи 

процесу міжнародно-правової уніфікації норм про відповідальність морського 

перевізника та проаналізовано роль міжнародних організацій на кожному із 

зазначених етапів. 

На першому етапі, який тривав з 60-х рр. ХІХ ст. до поч. ХХ ст., основну 

роль в процесі уніфікації відігравала Асоціація міжнародного права. Даний етап 

не характеризується прийняттям певного міжнародного договору про 

уніфікацію правил про відповідальність морського перевізника, а лише створює 

підґрунтя для подальшої роботи в цьому напрямку. Другий етап, що розпочався 

на початку і тривав до середини ХХ ст., ознаменувався прийняттям першого 

універсального договору про уніфікацію – Гаазьких правил. В ході роботи над 

розробкою та подальшим внесенням змін до Гаазьких правил основну роль 

відігравав ММК, заснований у 1897 р., та Брюссельська дипломатична 

конференція, яка вперше була скликана за ініціативою бельгійського уряду у 

1905 р. Друга половина 1960-х рр. поклала початок третьому етапові уніфікації. 

Головною особливістю даного етапу є те, що основну роль в уніфікації правил 

про відповідальність морського перевізника взяли на себе структури ООН – 

ЮНКТАД та ЮНСІТРАЛ. Даний етап не характеризувався співробітництвом 

зазначених організацій з ММК. В результаті робота над двома документами 

(Гаазько-Вісбійськими та Гамбурзькими правилами) відбувалася паралельно, 

результатом чого став цілий комплекс проблем та фактична деуніфікація 

правового регулювання міжнародних морських перевезень вантажів. В 

результаті Гамбурзькі правила так і не отримали широкого поширення і 

сьогодні застосовуються здебільшого у відносинах між країнами, що 

розвиваються. Останній етап уніфікації, що ознаменувався розробкою та 

прийняттям у 2008 році найбільш прогресивного на сучасному етапі 

міжнародного режиму регулювання відповідальності перевізника – 

Роттердамських правил, розпочався у 90-х рр. ХХ ст. і триває сьогодні. 

У висновку автор зазначає, що розвиток міжнародно-правового 

регулювання відповідальності морського перевізника, а також процес уніфікації 

такого регулювання нерозривно пов’язаний із діяльністю міжнародних 

організацій. На першому етапі це була система ММК – Брюссельської 

конференції, а сьогодні головну роль в даному процесі відіграє ЮНСІТРАЛ. 

При цьому, лише за умов співробітництва всіх галузевих міжнародних 

організацій можна досягти ефективної та універсальної уніфікації правил про 

відповідальність морського перевізника. 

  

ВИСНОВКИ 

У висновках наведено теоретичне узагальнення результатів проведеного 

дослідження, сформульовані найсуттєвіші результати і положення дослідження 

правовідносин відповідальності морського перевізника за договором 

міжнародного морського перевезення вантажу, запропоновано рекомендації до 



 

 

 

удосконалення положень національного законодавства України в галузі 

морських вантажних перевезень шляхом гармонізації положень про 

відповідальність морського перевізника із відповідними положеннями 

міжнародних договорів та національних законодавств іноземних держав. Автор 

вважає, що напрацьовані пропозиції можуть суттєво збагатити теорію 

міжнародного приватного морського права, а окремі результати роботи 

сприятимуть розвиткові та уніфікації законодавства України в галузі 

торговельного мореплавства. Найбільш значущими науковими результатами 

роботи є наступні: 

1. З’ясовано, що сьогодні визначення морського перевізника міститься у 

всіх міжнародних нормативно-правових актах, що регулюють морські 

перевезення вантажів, а також у національних законодавствах багатьох держав 

світу, також визначено основні особливості правового статусу морського 

перевізника.  

2. Встановлено, що КТМ не містить визначення морського перевізника, 

тому автором запропоновано доповнити КТМ наступним визначенням: 

«перевізником є особа, яка, відповідно до умов коносаменту, несе зобов’язання 

щодо перевезення дорученого їй відправником вантажу із порту відправлення в 

порт призначення і видачі такого вантажу особі, уповноваженій на одержання 

вантажу (одержувачеві)».  

3. Визначено характерні особливості відповідальності морського 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу, 

зокрема з’ясовано, що така відповідальність являє собою правовідносини, що 

виникають із порушення договору та виражаються у формі негативних 

майнових наслідків для перевізника. Відповідальність морського перевізника 

поєднує у собі як загальні риси цивільно-правової відповідальності, а саме – 

майновий характер та компенсаційну природу, відшкодування на користь 

потерпілої сторони, а також притягнення до неї виключно за ініціативою 

потерпілої сторони, так і особливості, властиві саме цьому виду 

відповідальності – компенсація шкоди лише у формі відшкодування збитків, 

обмеження грошової межі відповідальності та встановлення переліку 

особливих підстав («виключених ризиків»), що звільняють перевізника від 

відповідальності.  

4. Досліджено умови настання відповідальності морського перевізника та 

з’ясовано, що умовою настання відповідальності є вчинення перевізником 

правопорушення із наявністю наступних складових: а) невиконання або 

неналежне виконання перевізником договірних зобов’язань (порушення умов 

договору міжнародного морського перевезення вантажу); б) збитків власника 

вантажу, що мають форму незбереження вантажу або які виникли внаслідок 

прострочення його доставки; в) причинно-наслідкового зв’язку між 

порушенням перевізником договірного зобов’язання та збитками власника 

вантажу; г) вини перевізника у невиконанні або неналежному виконанні 

договірного зобов’язання. В ході дослідження складу правопорушення 

запропоновано наступне визначення такого правопорушення: «винне 

невиконання або неналежне виконання перевізником зобов’язань за договором 



 

 

 

(порушення умов договору) міжнародного морського перевезення вантажу, яке 

спричинило збитки власника вантажу, що виражаються у незбереженні вантажу 

або які виникли внаслідок прострочення його доставки». 

5. За результатами аналізу положень міжнародних конвенцій в галузі 

торговельного мореплавства визначено, що правила відповідальності морського 

перевізника за вантаж засновані на принципі вини. Така модель 

відповідальності відображає компроміс між власниками вантажу, для яких 

вигідною є об’єктивна відповідальність перевізника, та перевізниками, які 

прагнуть звільнитися від відповідальності навіть за наявності їхньої вини. 

6. З’ясовано, що правове регулювання відповідальності морського 

перевізника за вантаж базується на принципі обмеження обсягу 

відповідальності, в той час як для цивільно-правової відповідальності такий 

принцип є виключенням із загального принципу повноти відшкодування. У 

міжнародному приватному морському праві принцип обмеження 

відповідальності морського перевізника є одним з універсальних принципів, 

який лежить в основі правового регулювання. Автор дійшов обґрунтованого 

висновку, що дуалістична система визначення межі відповідальності морського 

перевізника за вантаж та грошова одиниця її обчислення, встановлена Гаазько-

Вісбійськими правилами, яка також використовується у Роттердамських 

правилах, сьогодні цілком відповідає потребам торговельного обігу. 

7. Визначено, що нормативне регулювання звільнення перевізника від 

відповідальності в існуючих договорах реалізується за допомогою двох 

методів: перший полягає у закріпленні переліку виключених ризиків та 

застосовується у Гаазько-Вісбійських та Роттердамських правилах, другий – у 

закріпленні загального принципу винної відповідальності перевізника та 

передбачений у Гамбурзьких правилах. 

8. Запропоновано класифікацію підстав звільнення перевізника від 

відповідальності на шість груп, які об’єднують їх за характерними родовими 

ознаками: а) форс-мажорні обставини; б) обставини, що відповідають поняттю 

«крайньої необхідності»; в) обставини, які свідчать про вину відправника 

вантажу; г) обставини, що звільняють перевізника від відповідальності 

внаслідок властивостей самого вантажу; ґ) інші обставини, що звільняють 

перевізника від відповідальності; та д) обставини, що є виключенням з 

принципу винної відповідальності перевізника. 

9. У контексті дослідження процесу розробки Роттердамських правил 

встановлено, що збереження переліку виключених ризиків є цілком 

виправданим, адже перелік підстав, що звільняють перевізника від 

відповідальності, являє собою один з основоположних елементів 

відповідальності перевізника за договором міжнародного морського 

перевезення вантажу. Його збереження (за виключенням навігаційної помилки) 

у Роттердамських правилах дозволяє забезпечувати наступництво 

правозастосовної практики. 

10. Визначено, що під час історичного розвитку правового регулювання 

відповідальності морського перевізника вектор взаємодії міжнародного-

правового та національно-правового регулювання неодноразово змінювався. За 



 

 

 

відсутності міжнародного регулювання відповідальності морського перевізника 

за вантаж саме норми права окремих країн стали основою його регулювання на 

міжнародному рівні. Створення уніфікованих правових режимів закономірно 

спричинило їхній вплив на національно-правове регулювання. Подальший 

розвиток такої взаємодії безпосередньо залежить від відповідності 

уніфікованих норм потребам галузі. 

11. З’ясовано низку юридико-технічних та політико-правових проблем, 

пов’язаних із уніфікацією правил про відповідальність морського перевізника 

та запропоновано шляхи їхнього вирішення. До таких проблем належить 

необхідність розширення кола держав-учасниць процесу уніфікації, питання 

строку вступу у силу договорів про уніфікацію, а також багатоваріантність 

уніфікації, тобто одночасна дія декількох режимів правового регулювання 

досліджуваних відносин. 

12. Визначено роль міжнародних організацій в процесі уніфікації 

нормативно-правового регулювання відповідальності морського перевізника, 

зокрема, етапи уніфікації. Початкові етапи уніфікації відрізняється активною 

участю ММК. З 1960-рр. ключову роль в уніфікації правил відповідальності 

морського перевізника взяли на себе ЮНКТАД та ЮНСІТРАЛ. У 2008 р. було 

завершено роботу над новим уніфікованим режимом регулювання 

відповідальності морського перевізника – Роттердамськими правилами. І хоча 

Роттердамські правила досі не вступили у силу, вони є найпрогресивнішою 

уніфікацією правил про відповідальність морського перевізника, і сучасний 

етап уніфікації характеризується поступовим приєднанням держав до цього 

режиму.  

13. Сформульовано напрямки удосконалення законодавства України та 

рекомендації для приведення його у відповідність із міжнародними 

стандартами у досліджуваній сфері, зокрема шляхом приєднання до 

Роттердамських правил. 
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АНОТАЦІЯ 

Рябікін Д.А. Відповідальність перевізника за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу. – Рукопис. 

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. – Київ, 2015.  

Дисертація присвячена теоретичному та практичному аналізу 

правовідносин відповідальності перевізника за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу. У роботі особливу увагу приділено 

дослідженню характеру відповідальності перевізника та умов її настання, а 

також аналізу спеціальних норм, що регулюють обмеження обсягу 

відповідальності морського перевізника та звільнення його від 

відповідальності. Крім того, проаналізовано ґенезу виникнення міжнародно-

правових режимів регулювання відповідальності перевізника, з’ясовано основні 

юридико-технічні та політико-правові проблеми уніфікації правових норм про 

відповідальності перевізника та досліджено роль міжнародних організацій в 

процесі уніфікації норм про відповідальність морського перевізника. 

У дослідженні здійснено комплексний нормативно-правовий аналіз норм 

міжнародного приватного морського права, що регулюють відповідальність 

морського перевізника, зокрема Гаазьких (Гаазько-Вісбійських), Гамбурзьких 

та Роттердамських правил, в контексті необхідності реформування 

законодавства України у сфері торговельного мореплавства та усвідомлення 

необхідності приєднання України до Роттердамських правил як до найбільш 

прогресивного сьогодні режиму регулювання відповідальності перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу. 

Ключові слова: Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила, Гамбурзькі правила, 

договір міжнародного морського перевезення вантажу, морський перевізник, 

обмеження обсягу відповідальності перевізника, Роттердамські правила, 

характер відповідальності перевізника. 
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специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное 

право; международное частное право. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 

2015.  



 

 

 

Диссертация посвящена теоретическому и практическому анализу 

ответственности перевозчика по договору международной морской перевозки 

груза. В работе исследуется историческое развитие и природа понятия 

морского перевозчика, а также его правовой статус в отечественном 

законодательстве и международных нормативно-правовых документах в сфере 

торгового мореплавания. Действующее законодательство Украины в сфере 

морских перевозок грузов, представленное Кодексом торгового мореплавания 

Украины от 23 мая 1995 г. (КТМ) не содержит определения морского 

перевозчика. Диссертационное исследование предлагает дополнить 

соответствующие положения КТМ определением морского перевозчика в 

качестве «лица, которое, в соответствии с условиями коносамента, обязуется 

перевезти врученный ему отправителем груз из порта отправления в порт 

назначения и выдать такой груз лицу, уполномоченному на получение груза 

(получателю)».  

В работе особое внимание уделено исследованию характера 

ответственности перевозчика и условий привлечения его к ответственности на 

основании анализа видов, форм и объема гражданско-правовой 

ответственности. Условиями привлечения перевозчика к ответственности 

являются: а) противоправный характер поведения перевозчика, б) наличие 

вреда либо убытков собственника груза, в) причинно-следственная связь между 

неисполнением (ненадлежащим исполнением) перевозчиком обязательств и 

убытками собственника груза, г) вина перевозчика. В исследовании 

определено, что ответственность морского перевозчика основывается на 

принципе вины. 

В ходе исследования проведено исследование сферы применения и 

особенностей действия унифицированных норм об ответственности 

перевозчика, в частности, предмета регулирования унифицированных норм, 

который включает в себя анализ документов, исков, лиц, грузов к которым 

применяются унифицированные нормы, а также периода ответственности 

перевозчика. Помимо прочего, работа анализирует коллизионные вопросы 

применения и сферы действия унифицированных норм об ответственности 

морского перевозчика. 

В рамках диссертационного исследования проведен анализ специальных 

норм, регулирующих ограничение ответственности морского перевозчика и 

освобождение его от ответственности. В частности, исследован процесс 

исторического развития положений международно-правовых договоров о 

пределах ответственности перевозчика, проанализирована концепция 

презумпции вины перевозчика, а также основания для освобождения 

перевозчика – перечень т.н. «исключенных рисков». Работа предлагает 

авторскую классификацию случаев освобождения перевозчика от 

ответственности на основании перечня, содержащегося в Гаагских (Гаагско-

Висбийских) правилах. 

В работе проанализирован генезис возникновения международно-

правовых режимов регулирования ответственности морского перевозчика, 

определены основные юридико-технические и политико-правовые проблемы 



 

 

 

унификации правовых норм об ответственности перевозчика и исследована 

роль международных организаций в процессе унификации норм об 

ответственности морского перевозчика. 

В исследовании осуществлен комплексный нармативно-правовой анализ 

норм международного частного морского права, регулирующих 

ответственность морского перевозчика, в частности Гаагских (Гаагско-

Висбийских), Гамбургских и Роттердамских правил в контексте необходимости 

присоединения Украины к Роттердамским правилам как к наиболее 

прогрессивному на сегодняшний день режиму регулирования ответственности 

перевозчика по договору международной морской перевозки груза. 

Ключевые слова: Гаагские (Гаагско-Висбийские) правила, Гамбургские 

правила, договор международной морской перевозки груза, морской 

перевозчик, ограничение объема ответственности перевозчика, Роттердамские 

правила, характер ответственности перевозчика. 

 

SUMMARY 

Riabikin D.A. Sea carrier’s liability under the agreement on international 

maritime cargo transportation. – Manuscript. 

Thesis for the obtainment of the degree of Candidate of Sciences in specialty 

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. – Kyiv, 2015. 

The thesis is focused on theoretical and practical analysis of the carrier’s 

liability under the agreement on international maritime cargo transportation. In this 

paper the author has specifically emphasized identification of the character of the 

carrier’s liability and grounds to be held liable as well as analysis of the special rules 

governing the limitation of sea carrier’s liability and discharging carrier of the 

liability. The other core findings of the research focuses on genesis of the 

international regimes governing the carrier’s liability as well as on the role of the 

international organisations in the process of unification of the rules on sea carrier’s 

liability. 

The study carried out a comprehensive legal analysis of private international 

maritime law governing sea carrier’s liability, in particular, the Hague (the Hague-

Visby), the Hamburg and the Rotterdam Rules in context of necessity of reformation 

and progressive development of Ukrainian legislation in the sphere of merchant 

shipping and understanding of the necessity for Ukraine to accede to the Rotterdam 

Rules since the Rotterdam Rules today is the most advanced regime governing 

liability of the carrier under the agreement on international maritime cargo 

transportation.  

Key words: The Hague (the Hague-Visby) Rules, the Hamburg Rules, 

agreement on international cargo transportation, sea carrier, limitation of carrier’s 

liability, the Rotterdam Rules, character of the carrier’s liability. 

 


