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2 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

Принципи УНІДРУА,  

Принципи, ПУ  

Принципи міжнародних комерційних 

договорів УНІДРУА 2010 

 

Інститут УНІДРУА Міжнародний інститут уніфікації 

приватного права УНІДРУА UNIDROIT 

 

ЦКУ, ЦК України Цивільний кодекс України 2003р.  

УКомК США 

 

Другий звід 

Уніфікований комерційний кодекс 

Сполучених Штатів Америки 

 

Другий звід США про договори 

US Restatement second of contracts 

 

МТП Міжнародна Торгова Палата 

ЮНСІТРАЛ Комісія з права міжнародної торгівлі 

Організації Об’єднаних Націй  

Європейські Принципи  Принципи Європейського Договірного 

Права  

Principles of European Contract Law 

 

DCFR  Принципи, визначення та типові 

правила Європейського приватного 

права Draft Common Frame of Reference 

 

Віденська Конвенція, ВК Конвенція ООН Про міжнародну 

купівлю-продаж товарів 1980 р.  

 

ВСУ  Верховний Суд України 

ВГСУ Вищий господарський суд України 

НЦК Німецький Цивільний кодекс  

Burgerliches Gesetbuches 

ФЦК Французький Цивільний кодекс  

Сode Сivil Français 
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В С Т У П 

Актуальність теми. Сучасні світові економічні реалії характеризуються 

утвердженням ринкової форми господарювання, бурхливим розвитком електронної 

комерції, а також становленням єдиного ринку товарів, послуг та інвестицій. Усі ці 

фактори сприяють постійному розширенню міжнародної торгівлі. 

Однак суттєву перепону для вільного функціонування міжнародної торгівлі 

все ще становлять відмінності в договірному праві різних країн. Особливо вони 

обтяжливі для середнього та малого бізнесу, що не сприяє бажанню представників 

такого бізнесу виходити на інші ринки. 

Для розв’язання цього питання у 1980 році в рамках ООН була прийнята 

Конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Як виявилося, 

конвенція не вичерпала проблему необхідного регулювання. Саме тому 

Міжнародний інститут з уніфікації приватного права УНІДРУА звернувся до 

неконвенційного способу уніфікації, наслідком якого стало прийняття у 1994 році 

Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, які становлять 

кодифікацію загальної частини договірного права.  

З огляду на те, що цей документ не передбачає шляхів імплементації у 

національне право, дослідження правової природи та обґрунтування правового 

статусу Принципів УНІДРУА є вкрай актуальним. Адже відсутність належного 

обґрунтування нормативного правового характеру цього документа створює 

перешкоди для його застосування на практиці. Тому науковці-правники з усього 

світу доклали чимало зусиль, щоб показати, що Принципи УНІДРУА – це теж 

джерело права, хоча воно й відрізняється від звичних джерел права.  

Вчені сприймали Принципи як інструмент для врегулювання міжнародних 

комерційних відносин (lex mercatoria), не надавши належного значення тому факту, 

що Принципи водночас є першою в світі масштабною кодифікацією договірного 

права. Актуальність міжнародної торгівлі загальмувала більш важливий в 

довготривалій перспективі напрямок дослідження Принципів як уніфікованого 

договірного права (Uniform Contract Law), на основі якого з часом може бути 

встановлене однорідне регулювання договірних відносин у всьому світі. 
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Тобто, дослідження були зосереджені на суплементарній ознаці Принципів 

міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, а саме: що це право для 

врегулювання міжнародних комерційних відносин, а не на основній ознаці – що це 

принципи договірного права. 

Викладене дає підстави констатувати значну актуальність збагачення 

української правничої науки результатами осмислення уніфікації договірного права, 

отриманими на основі дослідження Принципів УНІДРУА, а також порівняльного 

аналізу Принципів УНІДРУА та відповідних норм національного договірного права. 

Такі нові знання не тільки збагатять українську правничу науку, враховуючи 

недостатність в Україні системних досліджень з договірного права, а й матимуть 

вагоме практичне значення для застосування в міжнародній комерційній діяльності 

та судовій практиці. Крім цього, актуальність дослідження зумовлена ще й тим, що 

українська правнича школа з радянських часів перебуває під впливом 

позитивіського праворозуміння, яке можна змінити, обґрунтувавши доцільність 

застосування Принципів УНІДРУА в національній юрисдикції. 

Вагомий внесок у наукову роботу над Принципами УНІДРУА здійснив 

М.І. Бонель – незмінний голова трьох робочих груп, які працювали над розробкою 

Принципів УНІДРУА. Загалом Принципи досліджувало чимало вчених з різних 

країн світу: С. Фоґенауер, Я. Кляйнгайнстеркамп, Г. Барон, А.С. Комаров, А. Розетт, 

А. Харткамп, Ф. Дессемонте, К. Берґер, П. Шлехтрієм, Г. Кронкі, Г. Ґабріел, 

E.А. Фарнсворт тощо. Також і українські вчені О.О. Мережко та А.В. Смітюх 

ґрунтовно підійшли до вивчення правової природи Принципів. Окрім вчених, які 

безпосередньо досліджували Принципи УНІДРУА, у цій роботі також використані 

праці і погляди тих правників, які працювали над договірним правом окремих країн: 

А.С. Довгерт, О.В. Дзера, Г. Трайтел, Р. Стоун, Л. Мулкахі, A. Корбан, Ф.Терре, 

М. Фабр-Магнан, А.Бенабет, Р.Ціммерманн, Г.Унберат або ж здійснювали 

дослідження порівняльно-правового характеру: X. Кьотц, К. Цвайґерт, 

Е. МакКендрік, В. Маркезініс, C. Віттакер та ін. 

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

дослідження виконано в рамках комплексної наукової програми Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка «Наукові проблеми 

державотворення України» і планової теми дослідження Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Міжнародні правові, політичні та економічні засади розвитку України» (ТЗ НДР 

№01БФ048-01), а також в рамках науково-дослідної роботи кафедри міжнародного 

приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою цього дослідження є комплексний 

аналіз Принципів УНІДРУА як уніфікованого договірного права придатного для 

врегулювання договірних відносин приватних осіб у будь-якій юрисдикції світу. 

Для виконання поставленої мети автор роботи ставить перед собою наступні 

завдання: 

1) дослідити основні характеристики та встановити правову природу Принципів 

УНІДРУА як результату міжнародної уніфікації договірного права; 

2) проаналізувати способи та практику застосування Принципів УНІДРУА, щоб 

з’ясувати доцільність регулювання як міжнародних комерційних договорів, так 

і національних цивільних і комерційних договорів; 

3) визначити правовий статус Принципів УНІДРУА на основі існуючих 

доктринальних розробок; 

4) провести порівняльний аналіз Принципів УНІДРУА з кореспондуючими 

положеннями договірного права ФРН, Франції, Великобританії та США:  

а) розподілити правовий матеріал таким чином, щоб його структурованість 

дала можливість всебічно порівняти договірне право вказаних країн та 

Принципів УНІДРУА; 

б) на підставі результатів порівняльного аналізу уніфікованого та 

національного договірного права визначити доцільність застосування 

Принципів УНІДРУА у національних юрисдикціях; 

5) дослідити ступінь відповідності норм зобов’язального договірного права 

України Принципам УНІДРУА; 
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6) встановити перспективні напрями удосконалення договірного права України на 

основі Принципів УНІДРУА. 

Об'єкт дослідження. Договірні правовідносини: 

Регулярні, що випливають з укладення і виконання договору; 

Нерегулярні – укладення договору, ускладнення у виконанні, неможливість 

виконання, невиконання.  

Предметом дослідження є уніфіковані норми договірного права, встановлені 

Принципами УНІДРУА, а також у порівнянні із ними норми національного права, 

якими регулюються договірні правовідносини.  

Методи дослідження. На первинному рівні пізнання уніфікованого 

договірного права у роботі були застосовані загальнонауковий діалектичний метод 

пізнання, формально-логічний, гносеологічний і аксеологічний методи. Ці методи 

становили методологічну основу дослідження того, чи підходить акт договірного 

права, створений на міжнародному рівні для розвитку торгівлі, для застосування до 

будь-якого приватного договору. 

Порівняльно-правовий метод в якості основного спеціального методу 

дослідження був використаний в інтерпретації правових норм у випадку 

необхідності пристосування правових систем одна до одної. В цій роботі метод 

порівняльного права є основним спеціальним методом дослідження. В окремих 

випадках метод порівняльного правознавства застосовується в якості 

функціонального компаративного аналізу, за допомогою якого стає можливо 

порівнювати правові явища, що історично та концептуально відрізняються між 

собою, але відіграють такі ж функції і у такий же спосіб досягають однакової мети у 

регулюванні аналогічних правовідносин у різних правопорядках. Крім 

функціонального компаративного аналізу, в контексті порівняльного правознавства 

також застосовані цивілізаційний та концептуальний підходи. Регулювання 

договорів багато в чому залежить від того, до якої правової цивілізації та правової 

системи вони належать, і які концепції та доктрини договірного права там існують. 

Таке порівняння дає можливість оцінити, яка доктрина континентального та 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


7 

загального права у кожному конкретному випадку була використана під час 

розробки Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА. 

Окрім цього, при виконанні дослідження за обраною темою були використані 

наступні методи: 

історико-правовий – для виявлення закономірностей розвитку міжнародного 

комерційного права і його інституціоналізації у вигляді Принципів УНІДРУА; 

структурний – для побудови оригінальної структури договірного права; 

статистичний – для наведення доказових даних, що стосуються практики 

застосування Принципів УНІДРУА; 

формально-юридичний метод – для вивчення змісту правових норм, їх 

тлумачення та системного аналізу; 

емпіричний – для аналізу практики застосування Принципів УНІДРУА 

міжнародними комерційними арбітражними та національними судами. 

Наукова новизна одержаних результатів. Це дослідження є першим в 

Україні комплексним науковим дослідженням на дисертаційному рівні уніфікації 

договірного права в рамках Принципів УНІДРУА, яке дозволяє розвинути 

перпективний напрямок юриспруденції, що полягає у можливості застосування в 

національних юрисдикціях міжнародного права напряму без його державної 

ратифікації.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

Вперше: 

1. Обґрунтовано тезу, що Принципи УНІДРУА можна застосовувати не лише 

до міжнародних комерційних відносин, але й до будь-яких приватних договірних 

відносин (цивільні, комерційні) у будь-якій юрисдикції світу. Запропоновано до 

Принципів УНІДРУА звертатися за аналогією права як до загальних принципів 

права. 

2. Проведено комплексний порівняльний аналіз договірного права чотирьох 

національних правових систем (німецька, французька, англійська та США) та 

Принципів УНІДРУА. Для проведення порівняльного аналізу розроблено наступну 

авторську категоризацію договірного права: 
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формування договору,  

виконання,  

ускладнення та неможливість виконання, 

невиконання.  

Таку категоризацію договірного права запропоновано вважати оптимальною 

для проведення порівняльних досліджень загальної частини договірного права, адже 

в процесі цього дослідження доведено, що згруповані таким чином положення 

договірного права дозволяють охопити всі основні регуляторні механізми, до яких 

би категорій вони не були віднесені у національних правових системах, з яких вони 

походять. 

3. На основі порівняльного аналізу чотирьох національних правових систем 

(німецька, французька, англійська та США) та Принципів УНІДРУА встановлено, 

що в Принципах УНІДРУА знайшли своє відображення національні правові 

концепції згаданих країн, яких немає в українському цивільному праві і які є 

корисними для його розвитку. 

Німецьке право встановлює принцип чинності повідомлення по факту його 

отримання (Zugangsprinzip). Ця загальна норма діє у всіх випадках, в яких сторони 

надсилають повідомлення одна одній (акцепт оферти, вимога виконати договір, 

повідомлення про одностороннє розірвання договору тощо).  

Французьке право передбачає поділ зобов’язань на такі, що передбачають 

докладення максимальних зусиль і досягнення певного результату (obligation de 

moyens et de résultat). Такий поділ зобов’язань слугує критерієм, за яким судді 

можуть краще визначити складність виконання того чи іншого зобов’язання, від 

чого залежатиме оплата за договором або розмір збитків.  

В англійському праві судовою практикою була напрацьована концепція 

істотного виконання (substantial performance). Згідно з цією концепцією, на розсуд 

суду покладається визначати, чи допустиме у певному випадку неповне виконання 

стороною свого зобов’язання, якщо інша сторона при цьому в суттєвій мірі отримує 

те благо, яке вона очікувала отримати від договору. 
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Право США встановлює право на виправлення невиконання (right to cure). 

Боржник має право виправити те, що він не виконав, якщо він негайно звернеться до 

кредитора із належним запевненням про те, як і коли він збирається виконати 

зобов’язання. Протягом часу, відведеного на виправлення, кредитор не має права 

розривати договір чи вимагати сплати збитків, або ж застосовувати інші засоби 

правового захисту несумісні із виправленням.  

4. Запропоновано у вітчизняну доктрину цивільного права ввести поняття 

«формування договору» для характеристики стану відносин між особами, які 

укладають договір. Таким чином, формування договору охоплюватиме як і момент 

укладення договору, так і переддоговірну поведінку, а також питання, що 

виникають одразу після укладення договору, наприклад пропозиції інших чи 

додаткових умов у листах-підтвердженнях, з’ясування чи уточнення змісту 

договірних зобов’язань, типових умов тощо. 

5. Встановлено недостатність рівня регулювання у вітчизняному цивільному 

законодавстві договірних відносин на етапі укладення договору, зокрема у випадку 

коли потрібно визначити, на яких умовах був укладений договір, якщо кожна зі 

сторін під час укладення договору надала власні типові умови, які в результаті 

виявилися суперечливими (battle of forms). Аргументовано доцільність встановлення 

в такому випадку змісту договору на основі тих умов, які є спільними по суті.  

6. Доведено в результаті аналізу судових рішень, винесених українськими 

судами, необхідність застосування у вітчизняній доктрині та практиці поняття 

«ускладнення» (hardship) для характеристики ситуації, коли виникают ь труднощі із 

виконанням зобов’язання через істотну зміну обставин, а також обґрунтовано 

доцільність реалізації механізму проведення переговорів у випадку ускладнення.  

7. Доведено, що Принципи УНІДРУА можна вважати lex mercatroria лише у 

функціональному сенсі, проте вони не є різновидом lex mercatroria в сенсі писаних 

звичаїв. Запропоновано нове розуміння Принципів УНІДРУА не як lex mercatoria, 

яке має досить вузьке застосування, а як уніфіковане договірне право (Uniform 

Contract Law), яке є універсальним і може застосовуватися до будь-яких приватних 

відносин договірного характеру.  
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Вказано подальші світові перспективи розвитку уніфікованого договірного 

права, які полягають у створенні на його основі однорідного регулювання 

приватних договірних відносин в масштабах всього світу. Принципи УНІДРУА 

відкрили новий етап уніфікації права в світі. 

Удосконалено: 

8. На основі порівняльного аналізу доведено, що загальні принципи 

приватного права широко імплементовані у всі механізми регулювання Принципів 

УНІДРУА, в той час як кореспондуючі акти національного законодавства лише 

декларативно заявляють про принципи, на яких вони базуються. Показано, яким 

чином принцип favor contractus та принцип добросовісності пронизують увесь текст 

документа Принципів УНІДРУА, на основі чого доведено, що цей акт передбачає не 

тільки правове регулювання відносин, але й має свою політику, направлену на 

збереження договірних відносин і добросовісне виконання договору. З огляду на це, 

Принципи УНІДРУА запропоновано вважати втіленням загальних принципів права 

– «моральним правом». 

9. Запропоновано нове розуміння уніфікації як процесу розробки на основі 

компаративного аналізу єдиних норм договірного права з метою подальшого 

встановлення однорідного регулювання договірних відносин в світових масштабах. 

10. Сформулювано єдиний перелік принципів, що випливають із положень 

Принципів УНІДРУА: 1) сприяння збереженню договірних відносин за будь-яких 

умов (favor contractus), 2) добросовісність і чесне ведення справ (bonna fides), 3) 

свобода договору, 4) обов’язковість договору (pacta sunt servanda), 5) обов’язок 

діяти добросовісно у переддоговірних відносинах (сulpa in contrahendo), 6) 

обов’язок добросовісно передомовитися й адаптувати договір відповідно до 

непередбачуваної зміни обставин (rebus sic stantibus); 7) принцип повного 

відшкодування; 8) принцип захисту очікувань, 9) принцип тлумачення договору 

відповідно до спільних намірів сторін; 10) принцип розсудливості як вимір того, що 

повинно вважатися доцільним чи адекватним у тій чи інший ситуації, яка виникла у 

договірних відносинах, 11) ідея запровадження політики проти нечесності, 12) 

обов’язок співпрацювати; 13) право боржника на виправлення; 14) принцип точного 
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обрахунку збитків, згідно з яким збитки повинні бути передбачуваними, 

безпосередніми і достовірними. 

Отримали подальший розвиток: 

12. Підтримана наукова позиція юснатуралізму, згідно з якою основна 

характеристика права полягає не в тому, чи воно закріплене в законі, а в його 

можливості виконувати функції регуляторного механізму. На підтвердження цієї 

позиції у даній роботі запропоновано наступне авторське визначення права: «Право 

– це система норм, що детермінує міру можливої поведінки людини, тобто дає їй 

можливість вчиняти певні дії з метою досягнення передбачених правом благ і в той 

же час встановлює об’єктивні заборони задля того, щоб зберегти формальну рівність 

поміж людьми, які вступають у правовідносини, захистити людину від 

неправомірної поведінки та забезпечити справедливість». Виходячи з цього 

визначення, Принципи УНІДРУА, не будучи законом, є правовим актом, оскільки 

вони відповідають тим засадам «свободи», «рівності» і «справедливості», які 

конституюють сутність права. Крім того, Принципи УНІДРУА становлять логічно 

організовану систему норм, яка в повній мірі врегульовує задану сферу відносин. 

13. Запропоновано внести зміни і доповнення до законодавства України, 

завдяки яким Принципи УНІДРУА можна було би безперешкодно застосовувати в 

Україні, зокрема: 

1) Ч.2 ст. 8 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003. 

№№ 40-44 – ст. 356.) викласти у такій редакції: 

«У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання 

цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних принципів 

приватного права, які сформульовані в авторитетних текстах, що мають міжнародне 

визнання (аналогія права)». 

14. Запропоновано внести зміни і доповнення до Цивільного кодексу України, 

завдяки яким уніфікувати українське цивільне право згідно із стандартом Принципів 

УНІДРУА, а саме: 1) на основі ч. 2 ст. 2.1.3 та ст. 2.1.4 Принципів УНІДРУА 

редагувати норму статті 641(3) ЦКУ про зобов’язальну силу оферти, так щоб оферту 

можна було «скасовувати» і «відкликати»; 2) до статті 642 ЦКУ додати норму, 
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аналогічну до ст. 2.1.11(2) ПУ, за якою допускається укладення договору, коли 

акцепт містить незначні зміни до оферти; 3) ст. 635 доповнити формулюванням, що 

«положення попереднього договору не можуть братися до уваги, якщо вони 

суперечать умовам основного договору»; 4) критерії визначення та інші 

характеристики форс-мажору, визначені у ст. 7.1.7 Принципів УНІДРУА, перенести 

у cт. 617 ЦКУ; 5) ст. 623 доповнити нормою, згідно з якою розмір збитків повинен 

визначатися з урахуванням того, наскільки виконання в натурі усуває шкоду, 

спричинену порушенням. 

Практичне значення одержаних результатів. Прикладне значення 

дослідження полягає у тому, щоб надати суб’єктам підприємницької діяльності 

практичну допомогу при складанні договорів. Роз’яснення положень Принципів 

УНІДРУА, наведені у цьому досліджені, можуть використовуватися арбітрами 

МКАСу при ТПП України та суддями судів України. Крім того, теоретичні 

результати цього дослідження дозволять удосконалити цивільне законодавство 

України. Ця робота може бути корисною для укладання підручників і навчальних 

посібників для студентів юридичних ВНЗ, а також при викладанні таких курсів як 

«Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне правознавство» чи «Право 

міжнародної торгівлі» тощо.  

Особистий внесок здобувача. Усі розглянуті в даній дисертації положення 

були напрацьовані автором самостійно із використанням обраної методології на 

основі зазначених нормативно-правових актів, наукових праць та судових рішень. 

Апробація результатів дисертації. Положення дисертації обговорювалися на 

засіданнях кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Теоретичні висновки та практичні рекомендації дисертаційного дослідження були 

представлені і обговорювалися на міжнародних конференціях: КНУ імені Тараса 

Шевченка «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного 

права (Матвєєвські цивілістичні читання)» (16 вересня 2010 р., м. Київ); молодих 

вчених ІМВ «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (21 жовтня 2010 р., 

м. Київ); Хмельницького університету управління та права; «Дев’яті осінні 
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юридичні читання» (12-13 листопада 2010 р., м. Хмельницький), на круглому столі 

«Теоретичні та практичні проблеми приватного права» в рамках Днів науки 

НаУКМА (24 січня 2013 р., м. Київ), «Компаративістські читання» на базі НУ 

«Одеська юридична академія» (26-28 квітня 2013 р. м. Одеса). 

Матеріали дисертації були використані для розробки робочого тематичного 

плану з навчальної дисципліни «Право міжнародної торгівлі», яка викладається на 

кафедрі міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На основі 

дисертації були прочитані окремі лекції в рамках курсу «Право міжнародної 

торгівлі» Інституту міжнародних відносин, а також курсу «Міжнародне комерційне 

право» Факультету права Страсбурзького університету (Франція) (листопад 2012р.). 

Аспект дисертаційного дослідження, що стосується використання Принципів 

УНІДРУА в електронній комерції, був взятий до уваги при розробці Проекту Закону 

України «Про електронну комерцію». 

Термінологія дисертаційного дослідження використовувалася при перекладі 

DCFR  в Інституті законодавства при Верховній Раді України. 

Положення дисертації були представленні у спеціальній доповіді на робочому 

обговоренні в Інституті УНІДРУА (лютий 2014 р.). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження у наукових фахових 

виданнях було опубліковано 6 статей, включаючи 1 статтю в іноземному фаховому 

виданні, крім того, в Юридичному журналі видавництва «Юстініан» вийшла 1 

стаття обсягом 2 авторські аркуші, а також у збірниках конференцій опубліковано 5 

тез доповідей. У 2013 році вийшла друком книга-переклад українською мовою 

«Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2010» / Перекл. з англ. 

О.С. Білоус. — К.: Юстініан, 2013 — 576 с. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 3-х 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації – 325 

сторінок, з них 302 сторінки основного тексту, список використаних джерел складає 

23 сторінки. 
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Р О З Д І Л  І 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРИНЦИПІВ УНІДРУА 

1.1. Основні характеристики Принципів УНІДРУА 

Історія створення Принципів. У 1968 році під час святкування сорокової 

річниці заснування Міжнародного інституту уніфікації приватного права УНІДРУА, 

вперше пролунала пропозиція створити документ, який би уніфікував загальні 

засади договірного права [76, с.51]. Мова йшла не просто про чергову конвенцію, а 

про масштабну кодифікацію на міжнародному рівні зобов’язального права ex 

contractu. Подібні задумки щодо так званого «Всесвітнього цивільного кодексу» 

виникали й раніше. Проте саме ця ідея відповідала своєму часові – оскільки 

міжнародна торгівля з кінця 50-х рр. помітно пожвавішала, проте адекватних 

правових механізмів для її регулювання не існувало. 

Тогочасні комерсанти, які вели свої справи за кордоном, замість того, щоб 

покладатися на національне право окремих держав, самостійно встановлювали між 

собою певні правила, що вирізнялися практичністю і згодом перетворювалися на 

звичаї міжнародної торгівлі. Це явище, через подібність до середньовічного lex 

mercatoria, отримало назву «нового lex mercatoria». 

Зрозуміло, що стихійне саморегулювання нового ринку не могло зрівнятися з 

юридично грамотним регулюванням за допомогою правових актів. Проте їхня 

розробка потребувала значно більше часу та зусиль. Спершу в 1964 році з’явилися 

Гаазькі Конвенції про Типовий Закон щодо укладення договорів про міжнародну 

купівлю-продаж товарів і Типовий Закон про міжнародну купівлю-продаж товарів. 

Розробкою цих конвенцій ще з 1930 року займався інститут УНІДРУА. Значна 

частина часу у підготовці конвенцій була витрачена на дипломатичні узгодження 

нормативних положень із урядами держав [126, с.452]. Проте, після такої 

довготривалої кропіткої роботи, акти так і не набули популярності. Перша з 

зазначених конвенцій взагалі зазнала провалу в ратифікації, оскільки в ній не були 

достатньо узгоджені відмінності континентальної й англійської правових систем. Це 

спонукало Інститут УНІДРУА на початку 70-х ініціювати загальну уніфікацію 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


15 

договірного права у вигляді нового типу правового документу, який би не 

потребував ратифікації з боку держав. 

У 1971 році Керівна Рада УНІДРУА включила до робочої програми Інституту 

резолюцію під назвою: «Спроба уніфікації загальної частини про договори (з метою 

прогресивної Кодифікації зобов’язального права 'ex contractu')» [95, c.232].  

Для виконання цього завдання у 1973 році було створено Організаційний 

Комітет, до якого ввійшли професори, які представляли континентальну (Р. Давід, 

Університет Екс-ан-Прованс), загальну (К. Шміттґофф, Університет Сіті, Лондон) та 

соціалістичну (Т. Попеску, Бухарестський університет) системи права [96, с.28]. У 

1974 році Комітет подав свій звіт щодо проекту під назвою «Прогресивна 

кодифікація міжнародного торгового права». Пізніше проект почав називатися 

«Підготовка Принципів Міжнародних Комерційних Договорів» [97, с.413]. Попри 

те, що опрацювання теоретичної концепції кодифікованого міжнародного торгового 

права тривало ще з 1971 року, безпосередньо робота над текстом документу 

розпочалася тільки в 1980 році [3, c.xx].  

На цей момент Гаазькі конвенції вже замінила Конвенція ООН «Про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів» 1980 р. (Віденська конвенція). Вона була 

створена на тих же засадах, на яких розроблялися Принципи міжнародних 

комерційних договорів, оскільки делегатами до ЮНСІТРАЛ, які лобіювали ідею 

створення конвенції, були Р. Давід та К. Шміттґофф [92, с.174]. 

Одразу треба зазначити, що, хоча Принципи та Віденська конвенція слугують 

однаковій меті – регулюванню комерційних договірних відносин на міжнародному 

рівні, між ними не виникає дублювання, бо у Віденській конвенції прописано лише 

основні положення договору купівлі-продажу, а в основу розробки Принципів була 

покладена ідея ґрунтовної уніфікації усіх положень зобов’язального права ex 

contractu. За визначенням професора Г. Кронкі, Принципи – це загальна частина 

(general part) договірного права [132, c.456]. 

З огляду на відносний успіх Віденської конвенції, розробка ще більшого за 

масштабністю акту для врегулювання договірних відносин ставала дедалі 

актуальнішою. 
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Принципи УНІДРУА – це була перша в світі спроба неформальної уніфікації. 

Тут слід загадати, що в 1966 році у Доповіді Генерального Секретаря ООН на тему 

«Прогресивний розвиток права міжнародної торгівлі» зазначалося, що прогресивна 

гармонізація і уніфікація права міжнародної торгівлі повинна здійснюватися такими 

методами: 1) шляхом нормативного регулювання, за допомогою прийняття  

міжнародних конвенцій та договорів; і розробки типових правил та їх імплементації  

у національне законодавство; 2) узагальнення комерційних звичаїв і практики, яка 

встановилася між учасниками міжнародної торгівлі. «Між вищезазначеними 

методами існує суттєва різниця. Перший використовуються за допомогою 

імперативу Держав, в той час як [другий – О. Білоус] метод виник у зв’язку із 

автономією волі сторін, які прийняли його як регулювання, що застосовується 

безпосередньо до індивідуальної транзакції» [32, c.43]. Тобто якщо й передбачалися, 

інші методи уніфікації, крім офіційної, проте йшлося про застосування lex 

mercatoria, а не про документ, який би уніфікував усе договірне право. Тож 

розробка Принципів – це була дуже амбітна задумка на той час – перший у світі 

документ, розроблений у спосіб неофіційної уніфікації. В науці досі не було 

встановлено якогось сталого визначення уніфікації в рамках Принципів УНІДРУА. 

Цей другий метод Г. Барон називає «автономний спосіб уніфікації» [87], інші 

дослідники - «неформальною» уніфікацією. Ми вважаємо, що краще вживати термін 

«неконвенційна» уніфікація, на противагу «конвенційній» уніфікації. Оскільки 

роблячи таке розмежування зручно розглядати разом Принципи УНІДРУА та 

Віденську конвенцію. А, наприклад, український правник О. Перепелинська, 

говорячи про Принципи УНІДРУА, взагалі уникла будь-якого визначення 

уніфікації, лише зазначила, що: «Розроблення цього документа стало відступом від 

традиційної конвенційної уніфікації на користь використання більш гнучких 

механізмів» [67]. 

Для написання тексту Принципів Інститут УНІДРУА з усього світу залучив 

провідних експертів в галузі договірного права та права міжнародної торгівлі. Було 

організовано спеціальну Робочу Групу, яка за весь час роботи налічувала від 17 до 

21 учасника з різних країн [96, с.29]. Це були юристи високого професійного рівня: 
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професори відомих університетів, судді верховних та міжнародних судів і 

високопосадовці різних держав, проте всі вони діяли від власного імені й не 

репрезентували офіційних позицій своїх урядів [96, с.31]. Слід зауважити, що члени 

Робочої групи зовсім не вважали себе законодавцями, уповноваженими 

встановлювати нові норми права [47, с.68], вони лише прагнули розробити якісне 

регулювання. 

Розробка положень документу здійснювалася шляхом порівняння конкретних 

норм найбільш розвинутих правових систем сучасності, на основі чого обирався 

найкращий варіант регулювання, або ж створювалася нова уніфікована норма. З-

поміж усіх національних правових кодифікацій і компіляцій в першу чергу до уваги 

бралися ті, які були здійсненні найближче в часі – це такі акти, як: Уніфікований 

комерційний кодекс та Другий звід договірного права США, Цивільний кодекс 

Алжиру 1975 р., Закон КНР «Про зовнішньоекономічне договірне право» 1985 р., 

проекти нових Цивільних кодексів Данії та Квебеку тощо [95, с.233]. За нашою 

власною оцінкою, яка сформувалася на основі опрацьованих в Інституті УНІДРУА 

шести томів підготовчих досліджень з розробки Принципів, можемо зауважити, що 

важко виділити якісь окремі джерела. Насправді для порівняння бралися усі 

можливі джерела – чи то новий на той час кодекс Чехословаччини, чи давній 

Німецький цивільний кодекс [2]. 

Робоча Група зі свого складу призначила доповідачів по окремих главах 

Принципів. Їхня робота полягала в тому, щоб підготувати на основі порівняльних 

досліджень первинні проекти, а також окремі коментарі до кожної статті. Попередні 

проекти глав, підготовлені доповідачами, обговорювались усією Робочою Групою 

під час сесій, що проходили два рази на рік. Після Другого читання Проект був 

відданий широкому загалу експертів наукових та бізнесових кіл всього світу для 

того, щоб вони його прокоментували. В обговоренні взяло участь близько восьми 

десятків осіб з багатьох країн світу. Крім того, Проект був наданий для 

ознайомлення урядам 56 країн – тогочасних членів Інституту УНІДРУА, які дуже 

позитивно його сприйняли [96, с.37]. 
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Під час діяльності у Робочій групи сформувалося дві школи: 

«традиціоналістів» і «новаторів». Для того, щоб збалансувати їхні підходи, Проект 

періодично перевірявся Керівною Радою УНІДРУА, яка надавала свої поради щодо 

ідей, якими потрібно було керуватися у тих випадках, коли Робоча Група не могла 

досягти згоди. Зрештою проект Принципів виявився радше новаторським 

документом, а ніж відображенням традиційних поглядів [47, с.68]. З 1990 року 

Керівна Рада вже детально екзаменувала зміст проектів окремих глав, які 

підготувала Робоча Група.  

У лютому 1994 року у Робочій Групі відбулося останнє поглавне читання. 

Офіційно документ під назвою «Принципи міжнародних комерційних договорів 

УНІДРУА» був презентований світові 15 травня 1994 р. на 73-тій сесії Керівної Ради 

Інституту УНІДРУА [76, с.52]. 

У Вступному слові документу Керівна Рада зазначила, що Принципи 

УНІДРУА «не є обов’язковим актом і застосовуються лише внаслідок свого 

переконливого авторитету [1, с.xxiii]. 

На той момент Принципи УНІДРУА нараховували сім глав, у яких було 

прописано загальні принципи договірного права, порядок укладення договору, його 

дійсність, тлумачення і зміст, а також порядок виконання та правові наслідки 

невиконання договорів. Для кращого, чіткого і однозначного розуміння Принципів, 

їхні статті супроводжувалися коментарями, і практично до кожної норми 

наводилися приклади її застосування [76, с.53]. 

Однак Принципи 1994 не охоплювали всіх тих положень зобов’язального 

права, які зазвичай є необхідними для регулювання договірних відносин. Тому в 

1997 році Керівна Рада Інституту УНІДРУА призначила нову Робочу Групу 

(налічувала 17 висококласних фахівців права з 16 країн світу), яка спроектувала 

додаткові положення Принципів про зарахування зустрічних вимог, відступлення 

прав, переведення зобов’язань, відступлення договорів, позовну давність, 

повноваження представників і права третіх осіб тощо. Друга версія Принципів 

УНІДРУА побачила світ у 2004 році. 
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Після підсумкової резолюції по новостворених Принципах у 2004 році було 

прийняте рішення продовжити роботу над документом, згідно з яким у 2005 році 

нова Третя Робоча Група отримала завдання розробити положення Принципів 

стосовно повернення наданого за договором, у тому числі умови реституції при 

довгострокових договорах; правових наслідків укладення незаконного договору; 

множинності сторін та вчинення договору під певною умовою. 

Перша сесія Третьої Робочої Групи (20 осіб із 18 країн світу) відбулася у 2006 

році, по кожному з питань було призначено доповідачів. Фактично робота Групи 

була завершена у травні 2010 року, але тільки через рік, на 90-й сесії у 2011 році, 

Керівна Рада Інституту УНІДРУА затвердила на даний момент останню версію 

документу, яка отримала скорочену назву: Принципи УНІДРУА 2010. 

У своїй остаточній версії Принципи УНІДРУА складаються з 210 статей 

поділених на 11 глав. 

Таким чином, Принципи являють собою вичерпну систему норм, якими 

охоплюються всі можливі аспекти договірних відносин, а також зобов’язань, що 

виникають із договорів або тісно з ними пов’язані.  

Тут важливо відступити від основної сентенції щодо Принципів і звернути 

увагу на те, що згідно нашої правової традиції, норми, якими регулюються договірні 

відносини, є частиною зобов’язального права. Але оскільки Принципи УНІДРУА 

становлять Уніфіковане договірне право, і не всі країни мають концепцію 

зобов’язального права, то на далі в цій роботі, кажучи про Принципи УНІДРУА, ми 

будемо вживати термін «договірне право», оминаючи такі поняття як: 

«зобов’язальне право ex contractu» чи «зобов’язальне договірне право» тощо. 

Отже, Принципи УНІДРУА – це інституціоноване, нормативно виписане 

договірне право, особливістю якого є те, що воно складається з уніфікованих у 

світовому масштабі норм. 

Для того, щоб оцінити масштабність розробки Принципів УНІДРУА, 

підсумуємо факти: загалом робота над цим універсальним кодифікованим актом з 

договірного права тривала близько 40 років, впродовж яких було здійснено 

глобальний компаративний аналіз значної кількості національних правових систем. 
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Не рахуючи безпосередньо учасників Робочих Груп, у проекті взяли участь більше 

сотні відомих юристів з усіх п’яти континентів. На даний момент, крім 

англомовного оригіналу існує 12 мовних версій, в тому числі українська, Принципів 

УНІДРУА 2010
1
.  

Варто визнати, що колосальні зусилля, які були вкладені в розробку 

документу, зрештою цілком виправдали себе. Про це свідчить багато фактів. Так, 

одразу після першого видання Принципів УНІДРУА у 1994 році, правничі та ділові 

кола почали активно звертатися до цього акту. За словами Міхаеля Йоахіма Бонеля, 

який був незмінним головою усіх трьох робочих груп, «через десять років після 

[першої] публікації успіх Принципів УНІДРУА перевищив найбільш оптимістичні 

сподівання» [102, c.6]. На сьогодні вже просто неможливо порахувати усі випадки 

обрання Принципів для регулювання договорів у міжнародній торгівлі. Тому для 

узагальнення практики застосування Принципів УНІДРУА була створена 

електронна база даних ЮНІЛЕКС
2
, де міститься перелік судових та арбітражних 

справ, вирішених на основі Принципів УНІДРУА та Віденської конвенції. 

Про швидке зростання популярності Принципів УНІДРУА данський учасник 

усіх робочих груп Оле Ландо сказав наступне: «Принципи Міжнародних 

Комерційних Договорів є спробою прогресивної гармонізації загальних принципів 

комерційного права. До 1994 року, коли вийшло перше видання Принципів, 

учасники Робочої групи безумовно бажали, щоб Принципи справили значний вплив 

на міжнародне торгове право, але, наскільки я знаю, [мова від автора – О. Білоус] 

вони про це не говорили. Я не думаю, що вони мали великі сподівання на цей 

рахунок. Але їхнє бажання справдилося. Зараз сторони міжнародних комерційних 

договорів досить часто погоджуються підпорядковувати відносини Принципам 

Міжнародних Комерційних Договорів, а також Принципи широко застосовуються 

міжнародними комерційними трибуналами. Інколи трапляється, що фантазії авторів 

науково-фантастичних романів стають реальністю, як історія про подорож на 

Місяць, написана Жюлем Верном століттям раніше [два століття раніше – прим. 

                                                           
1
 http://www.unidroit.org/overview-principles-2010-other-languages 

2
 див. на сайті http://www.unilex.info/. 
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Білоус], так і Принципи Міжнародних Комерційних Договорів – це правова 

фантазія, що стала реальністю» [134]. 

 

1.2. Способи застосування Принципів УНІДРУА 

Популярність Принципів УНІДРУА обумовлена сферою застосування цього 

акту. Важко підібрати більш влучне правове регулювання приватних відносин у 

міжнародній торгівлі. Принципи набули широкого застосування, через 

універсальність їхнього змісту, в якому відображено найбільш загальні, 

сформульовані у більшості національних правових систем, підходи до вирішення 

конкретних правових питань, або ж рішення, які відповідають потребам найбільш 

оптимального регулювання міжнародних торгових операцій [58, с.iv-v]. Як влучно 

зауважив Г. Барон: «Принципи дуже зручні у користуванні: вони нейтральні, 

короткі і стислі, чітко упорядковані, їхня мова проста, пояснення та практичні 

приклади легкі для розуміння. Вони не тільки пропонують lingua franca для того, 

щоб спростити переговори і таким чином транскордонну торгівлю, але й також 

роблять непотрібним часовитратний пошук іноземних норм права» [87]. 

Основна мета документу полягає у створенні універсальної основи для 

міжнародних комерційних договорів [1, с.17]. 

У Принципах не міститься визначення терміну «договір», проте у коментарях 

до них загальний сенс «договору» розкривається через такі поняття, як: «угода», 

«транзакція», «домовленість» тощо. 

«Міжнародний» характер договору, згідно з Принципами, визначається 

методом виключення тих випадків, коли взагалі відсутній іноземний елемент, тобто 

основні складові договору пов’язані тільки з однією державою [1, с.2]. Для 

уточнюючої ілюстрації «міжнародного» договору можна скористатися визначенням 

«іноземного елементу», наведеного у Законі України «Про міжнародне приватне 

право» (п.2 ст.1): де йдеться про те, що іноземний елемент присутній у 

правовідносинах, коли один із учасників чи об’єкт правовідносин, або ж юридичний 
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факт, який впливає на ці правовідносини, знаходиться на території іноземної 

держави [11]. 

Характеристика «комерційний» відповідно до Принципів УНІДРУА 

вживається у найширшому значенні цього поняття. Тобто «комерційний» договір – 

це будь-який договір у сфері міжнародної торгівлі, за винятком договорів зі 

споживачами. Крім того, Принципи не регулюють договори по відступленню прав і 

переведенню зобов’язань, предметом яких виступає продаж часток підприємств або 

ж інші види передачі деяких цінних паперів (ст. 9.1.2 ПУ) [1, с.299]. Для порівняння, 

Віденська конвенція має більш обмежену, ніж Принципи УНІДРУА, сферу 

застосування, оскільки вона виключає не лише договори зі споживачами, але й 

також торгівлю електроенергією, повітряними та морськими суднами, акціями й не 

поширюється на придбання речей через аукціон (ст. 2 Віденської Конвенції) [4]. 

Загалом із послідовного аналізу положень Принципів УНІДРУА можна 

скласти приблизний перелік правочинів, що найчастіше трапляються у міжнародній 

комерційній практиці. Це торгові транзакції з поставки або обміну товарами чи 

послугами, а також інші види економічних операцій – такі, як інвестиції та/або 

концесійні договори [1, с.2], лізинг устаткування, договори, що стосуються 

мережевого розповсюдження (distributorship), передавання ведення частини бізнес-

процесів на підприємстві стороннім виконавцям (out-sourcing), комерційної концесії 

(franchising), ліцензійні договори і договори комерційного представництва, а також 

усі договори у сфері надання професійних послуг (див. Коментар 1 до ст. 7.3.7 ПУ) 

[1, с.263]. До цього переліку також варто додати договори будівельного підряду, 

адже зведення масштабних об’єктів нерідко відбувається із залученням іноземних 

учасників. 

Але, щоб охарактеризувати договір як «комерційний», недостатньо 

перерахувати різновиди таких договорів – більш важливо зазначити, які вимоги 

ставляться до сторін такого договору. Відповідно до Принципів УНІДРУА 

сторонами комерційного договору повинні бути особи, які вступають у договір з 

метою торгівлі або виконання своїх професійних обов’язків [1, с.2]. В українському 

законодавстві такі особи визначаються як суб’єкти зовнішньоекономічної 
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діяльності. Суб’єктами ЗЕД є особи, зареєстровані в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ст. 5 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність») [9], якщо такі особи укладають 

зовнішньоекономічні договори. 

Тож загалом зміст, який вкладається Принципами УНІДРУА у поняття 

«міжнародний комерційних договір», в українській юрисдикції кореспондує з 

законодавчим терміном «зовнішньоекономічний договір (контракт)». 

З метою регулювання міжнародних комерційних договорів Принципи 

УНІДРУА встановлюють збалансовану систему правил, сконструйованих для 

використання по всьому світу, незалежно від правових традицій, економічних чи 

політичних умов тих країн, у яких їх будуть застосовувати [1, c.xxiii]. 

Для виконання цієї мети у Преамбулі документу окреслені основні напрямки 

можливого застосування Принципів УНІДРУА. Насамперед, встановлено, що 

документ застосовується тоді, коли сторони вирішили підпорядкувати свій договір 

Принципам УНІДРУА, загальним принципам права чи lex mercatoria. 

Принципи адресуються не тільки приватним особам, які здійснюють 

транскордонну комерційну діяльність, але й також офіційним правозастосувачам. 

Суддям та арбітрам пропонується звертатися до Принципів УНІДРУА для 

вирішення справ, якщо сторони не обрали до свого договору право певної країни чи 

коли міжнародні уніфіковані правові акти та внутрішнє право держави потребує 

тлумачень і доповнення. 

Крім прямого застосування, у заключному рядку Преамбули сказано, що 

Принципи УНІДРУА можуть також слугувати модельним правом для національних 

та міжнародних законодавців. 

Розглянемо почергово усі випадки можливого застосування Принципів. 

 

1.2.1. Практичне застосування Принципів УНІДРУА 

Принципи повинні застосовуватись тоді, коли сторони вирішили, що їхній 

договір буде ними регулюватись. Це прямий шлях, коли Принципи стають 
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обов’язковими для сторін. Рішення обрати Принципи, ймовірно, може бути 

зумовлене тим, що сторони, які належать до різних юрисдикцій, можуть 

зіштовхнутися із труднощами у спілкуванні одна з одною через термінологію, яка є 

різною в їхніх правових системах [117, c.97]
3
. Використовуючи Принципи як 

посібник по укладенню договору, терміни і вирази, прийняті у них, сторони можуть 

запобігти виникненню цих проблем [47, с.75]. 

Крім того, сторонам досить зручно використовувати Принципи УНІДРУА, 

оскільки вони можуть разом з ними застосовувати також і право певної держави. Це 

не тільки прямо зазначено у типовому застереженні про вибір Принципів, як права 

до договору, що наводиться у примітці до Преамбули Принципів УНІДРУА [1, с.1], 

але й випливає із диспозитивного характеру цього документу. 

Те, що Принципи УНІДРУА – диспозитивний акт, встановлено у статті 

1.5 ПУ, де, зокрема, сказано, що сторони можуть відступати від правил, прописаних 

у Принципах УНІДРУА, і по-своєму врегульовувати договірні відносини, за 

винятком тих положень Принципів УНІДРУА, які є незамінно важливими для 

існування і дійсності договору [3, c. 15]. Здебільшого про імперативний характер 

таких положень прямо зазначається у тексті Принципів УНІДРУА. Наприклад, 

імперативним є принцип добросовісності і всі норми, в яких він значиться. Як 

вказано у самих Принципах, принцип добросовісності прямо чи непрямо міститься у 

38 статтях Принципів [3, c.19]. 

У примітці до Преамбули Принципів УНІДРУА сторонам пояснюється, що 

вони можуть скористатися своїм правом на відступлення від диспозитивних 

положень Принципів УНІДРУА шляхом чіткого зазначення у застереженні про 

вибір права, які статті Принципів УНІДРУА виключаються із їхнього договору.  

В той же час імперативні положення Принципів зберігають свою силу завжди. 

Крім імперативних положень самих Принципів, до договору також будуть 

                                                           
3
 Деякі правники намагання сторін обрати третє альтернативне право пояснюють тим що «відчуття національної 

гідності заважає стороні погодитися обрати право іншого» – Див. International Business Transactions: A Problem-

Oriented Coursebook/[ Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, Jr.,Peter L. Fitzgerald]. – 8th ed. – St. 

Paul, MN: Thomson/West, 2005 – 1386 p. at page 97. Авторці відома ситуація, коли сторони – комерсанти із Польщі та 

України, щоб не надавати переваг одна одній, підпорядкували свій договір праву Швейцарської Конфедерації, але коли 

виник спір, виявилося, що жодна зі сторін не знає цього права, і це суттєво ускладнило ситуацію. Принципи 

УНІДРУА якраз і створені для того, щоб запобігати таким проблемам. 
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застосовуватися, як сказано у статті 1.4 Принципів УНІДРУА, імперативні норми 

національного чи наднаціонального права (наприклад, права ЄС), якщо вони 

повинні застосовуватися на основі колізійних норм міжнародного приватного права 

[3, c.12]. 

З огляду на те, що імперативні норми національного законодавства мають 

вищу юридичну силу, ніж Принципи УНІДРУА, комерсантам рекомендується 

поєднувати застереження про вибір Принципів УНІДРУА як права, що регулює 

їхній договір, із арбітражним застереженням, щоб справи вирішувалися в 

арбітражах. Оскільки арбітри можуть використовувати при вирішенні спору інше, 

ніж національне, право (Коментар 4(a) до Преамбули ПУ) [1, с.3]. 

В той же час, державні суди консервативно ставляться до недержавного права. 

Адже за законодавством будь-якої держави автономія волі сторін обирати право до 

свого договору обмежується вибором державного правопорядку. Наприклад, в 

Україні відповідно до п. 4 ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

вибір права означає самостійну можливість сторін визначити право якої держави 

підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом [11].  

Оскільки жодне законодавство світу не дозволяє обирати недержавне право до 

зовнішньоекономічного договору, то у випадку розгляду справи державним судом 

посилання сторін на Принципи УНІДРУА буде розглядатися тільки як включення 

положень Принципів УНІДРУА у зміст договору [3, c.13]. Тобто судді 

сприйматимуть Принципи УНІДРУА як умови договору, які не були прямо 

зазначені у тексті, але до них здійснено відсилання. Так, Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» у редакції 2012 року надає сторонам право при 

складанні тексту зовнішньоекономічного договору використовувати правила 

міжнародних організацій (ч. 1 ст. 6 Закону) [9]. 

Отже, якщо сторони підпорядкують свій договір Принципам УНІДРУА, то в 

очах українського суду та й взагалі будь-якого національного суду положення 

Принципів УНІДРУА вважатимуться різновидом умов договору, а право, яким 

повинен регулюватися договір, все ж визначатиметься на основі норм міжнародного 

приватного права країни суду. В результаті дії сторін будуть регулюватися 
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Принципами УНІДРУА лише в тій мірі, в якій це не суперечитиме імперативним 

нормам національного права, що підлягає застосуванню, і від якого сторони не 

можуть відступити. 

Тобто якщо сторони міжнародного комерційного договору оберуть Принципи 

УНІДРУА в якості права, яке застосовується до їхнього договору, і при цьому не 

зазначать жодне національне право, то все рівно національне право, на яке вкажуть 

колізійні прив’язки, буде застосуватися поряд із Принципами УНІДРУА. 

Але незважаючи на те, що з юридичної точки зору сторони не можуть 

уникнути застосування національного права, як свідчить практика, комерсанти 

ведучи міжнародний бізнес, повсякчас намагаються вивільнитися з-під 

національних юрисдикцій. Тому інколи вони взагалі не вказують, право якої 

держави буде застосовуватися до їхнього договору, а інколи зазначають, що до 

їхнього договору повинні застосовуватися «загальні принципи права», «міжнародне 

право» тощо [122, с.114]. Це не є формулювання звичні в юридичному значенні, це 

так комерсанти уявляють собі якесь загальне право вищого порядку, яке, на їхню 

думку, нібито існує поза межами національних юрисдикцій. 

Для позначення такого права найчастіше вживають термін lex mercatoria. Це 

досить розмите, проте популярне і широковживане поняття, яким умовно 

окреслюють рамки комерційного права, що не санкціоноване державами, але 

практично використовується міжнародними комерційними арбітражами для 

регулювання транскордонних відносин. Під lex mercatoria, в першу чергу, 

розуміються міжнародні торгові звичаї. Хоча у перелік регуляторних інструментів 

lex mercatoria входять також й інші джерела, такі як «Уніфіковані звичаї та практика 

документарних акредитивів» та ІНКОТЕРМС, видані МТП, типові проформи 

договорів, розроблені міжнародними професійними асоціаціями, відомі прецеденти 

міжнародних комерційних арбітражів тощо [60, c.35].  

Чимало вчених як в Україні так і за кордоном відносять до lex mercatoria 

також і Принципи УНІДРУА. Зокрема, так вважають українські дослідники 

О.О. Мережко, та А.В. Смітюх, французькі дослідники Е. Локвін та К. Касседжіан та 

багато інших.  
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Е.Локвін зазначає, що «використовуючи матеріали lex mercatoria модельне 

право почало інституціоналізуватися. Принципи УНІДРУА по своїй суті можуть 

бути визначені, як редакція lex mercatoria, або ж навіть його кодифікація. Lex 

mercatoria виступило джерелом натхнення для модельного права, а це право стало 

одним із формальних джерел lex mercatoriа» [137, с.213]. 

Взагалі можна сказати, що переважна більшість західних правників 

ототожнюють Принципи УНІДРУА та lex mercatoria. Зокрема, науковець Г. Барон 

вважає, що «Принципи не тільки транснаціональні, мають загальну природу і 

відповідають практиці та звичаям, але й також вони дуже адаптовані до 

комерційних потреб і світової міжнародної торгівлі; таким чином вони відповідають 

критерію права купців» [87, c.129]. 

У самих Принципах УНІДРУА з цього приводу зазначається, що вони 

можуть застосовуватись, коли сторони погодились, що їхній договір буде 

регулюватись загальними принципами права, lex mercatoria або аналогічними 

положеннями (ч.3 Преамбули ПУ) [3, c.1]. 

З такого формулювання випливає, що Принципи УНІДРУА є різновидом lex 

mercatoria. 

Але ж основу lex mercatoria у початковому його значенні становили звичаї 

міжнародної торгівлі, тобто неписані норми, запроваджені самими учасниками 

відносин. Об’єктивно, Принципи УНІДРУА не є звичаями, і про це сказано в самих 

Принципах (див. коментар до статті 1.9 ПУ «Звичаї та практика»). Тут слід 

зауважити, що А.В. Смітюх, кажучи про те, що Принципи УНІДРУА це lex 

mercatoria, має на увазі, що вони дійсно являються писаними звичаями [76, с.154]. Із 

власного дослідження багатотомних матеріалів підготовчої роботи по створенню 

Принципів УНІДРУА [2] можемо впевнено сказати, що вчені не займалися 

вивченням звичаїв міжнародної торгівлі і не викристалізовували з них норми 

Принципів, вони робили компаративний аналіз відповідних норм національного 

законодавства, на основі чого були створені Принципи УНІДРУА. Тому, на нашу 

думку, ставлення до Принципів як до звичаїв, яке подекуди зустрічається не тільки у 

вчених, але й в офіційних правозастосувачів та практикуючих юристів, є 
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помилковим. Принципи слід вважати саме тим, чим вони і є: «загальними 

принципами договірного права». 

Адже Принципи створені не абстрактною діловою спільнотою комерсантів, а 

міжурядовим Інститутом, що заснований в результаті договору держав [47, c.39]. 

Розробниками норм були не люди бізнесу, а вчені-правники. Самі норми походять 

не від узвичаєнь ділової практики, а з компаративного аналізу правових систем 

світу. Але сталося так, що два по своїй природі різних явища, що розвивалися 

приблизно на одному проміжку часу і в одній площині (у сфері міжнародної 

торгівлі), незважаючи на їхнє окреме походження, почали ототожнюватись одне з 

одним. 

Це було зумовлено двома факторами. По-перше, збігається основна мета lex 

mercatoria і Принципів УНІДРУА – врегулювати приватні відносини комерційного 

характеру на міжнародному рівні. А, по-друге, як випливає із позиції авторів 

Принципів УНІДРУА, зокрема професора Бонеля, існувала суто практична 

необхідність надати орієнтир арбітрам: як їм діяти, коли до них звертаються 

комерсанти, які у якості права до свого договору обрали «загальні принципи права», 

«транснаціональне право», «принципи міжнародного права» чи «lex mercatoria». 

Причому, за даними Центру вивчення транснаціонального права Кельнського 

університету (Німеччина)
4
, такі випадки трапляються достатньо часто [100, с.204]. 

М. Бонель з цього приводу роз’яснює, що, звичайно, якщо lex mercatoria 

розглядати вузько (лише як звичаї міжнародної торгівлі), тоді Принципи не 

підпадають під це поняття, але з практичних міркувань необхідно було надати 

можливість застосовувати Принципи, як lex mercatoria. Проте застосування 

Принципів УНІДРУА в такій якості, як М. Бонель зазначає, не є їхнім прямим і 

єдино можливим використанням – це лише одна з можливостей посилання на цей 

документ, як на одне із джерел lex mercatoria. Адже таким чином Принципи 

УНІДРУА дають можливість наповнити конкретним змістом поняття lex mercatoria, 

«загальні принципи права», чи інші абстрактні формулювання, що були вжиті 

сторонами [100, с.205]. 

                                                           
4
 http://www.central.uni-koeln.de/0/content/13/ 
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Незважаючи на такі пояснення авторів Принципів, у декого з вчених були 

застереження щодо того, чи сприймати Принципи УНІДРУА як lex mercatoria. Вони 

вважали, що самої лише вказівки у тексті Принципів УНІДРУА, що це є lex 

mercatoria, недостатньо, щоб так воно й було. Зокрема дану правову фікцію 

відкидав К.П. Берґер. Він зазначав, що для того, щоб Принципи справді набули 

статусу lex mercatoria, вони повинні «визнаватися з боку міжнародної спільноти 

комерсантів (societas mercatorum) і міжнародних комерційних арбітражів як 

первинних суддів міжнародної торгівлі та соціальних інженерів транснаціонального 

комерційного права» [92, с.33]. Тобто лише усталена практика застосування 

Принципів УНІДРУА може перетворити їх на звичаєве право lex mercatoria. 

У справі МТП № 9442 арбітражний суд постановив: «що стосується lex 

mercatoria та міжнародних торгових звичаїв, зокрема, ясно, що Принципи УНІДРУА 

є частково декларативними, оскільки в численних аспектах вони інноваційні. 

Іншими словами, якщо в теорії Принципи УНІДРУА конституюють систему норм, 

доцільну для адаптування міжнародної торгової практики до Принципів УНІДРУА, 

як до майбутнього lex mercatoria, то на даний момент не існує жодних зв’язків між 

тим, що пропонують Принципи і нормами lex mercatoria, тому посилання на 

Принципи не є тотожним посиланню на вже існуючий комерційний звичай» 

[198, c.91]. 

Незважаючи на це, переважна більшість арбітрів все-таки вважає, що 

Принципи УНІДРУА перебувають у повній відповідності із концепцією lex 

mercatoria. Так, у справі Арбітражного суду МТП № 7375 за відсутності права, 

обраного до договору, арбітр вирішив застосувати «ті загальні принципи і норми 

права, що покликані регулювати міжнародні договірні зобов’язання, які можна 

визначити як норми права, що здобули широке визнання міжнародною діловою 

спільнотою, включаючи ті концепції, які вважаються частиною lex mercatoria, 

враховуючи відповідні торгові звичаї, а також Принципи УНІДРУА, оскільки можна 

сказати, що вони відображають загальноприйняті принципи та норми… Принципи 

по суті своїй вміщують звід таких principes directeurs, які були загальновизнані 
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світом і, більш того, є серцевиною тих фундаментальних концепцій, які на постійній 

основі застосовуються в арбітражній практиці» [137, c.214]. 

Проте в арбітражній практиці траплялися також випадки, коли арбітри 

відмовлялися застосувати Принципи УНІДРУА в якості lex mercatoria. Зокрема, у 

справі №8873 МТП арбітр не прийняв до уваги посилання сторони на Принципи 

УНІДРУА, як на торговий звичай, щодо ситуації ускладнення (hardship) виконання 

договору [137, с.211]. 

Якщо взяти до уваги той факт, що Принципи УНІДРУА не мають 

загальнообов’язкового характеру, й арбітри застосовують цей документ на власний 

розсуд, то поодинокі випадки відмови у застосуванні Принципів на сьогодні уже 

становлять виняткові ситуації. 

З двох найбільш авторитетних баз арбітражних рішень, що існують на даний 

момент, — 1) ЮНІЛЕКС, створена за сприяння Інституту УНІДРУА та 2) бюлетень 

Міжнародного арбітражного суду МТП — можна зробити висновок, що коли 

арбітри звертаються до lex mercatoria, то майже у всіх випадках такого звернення 

вони посилаються на Принципи УНІДРУА.  

Отже, те що Принципи УНІДРУА можуть застосовуватися до договору, коли 

сторони для врегулювання своїх відносин обрали lex mercatoria – це не лише 

декларативна заява, зроблена у Преамбулі Принципів, це факт, доведений 

арбітражною практикою. Таким чином, Принципи УНІДРУА, хоча вони і не 

підпадають під класичне визначення lex mercatoria, почали сприйматися і вченими, і 

практиками як lex mercatoria. 

На нашу думку, Принципи УНІДРУА треба вважати lex mercatroria лише у 

функціональному сенсі, проте вони не є різновидом lex mercatroria в сенсі писаних 

звичаїв.  

З аналізу співвідношення Принципів УНІДРУА та lex mercatoria випливає 

наступне питання: яким чином у діяльності арбітрів міжнародних комерційних 

арбітражів допускається відхід від державного права та прийняття рішень на основі 

lex mercatoria та Принципів УНІДРУА? 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


31 

На початку функціонування міжнародних комерційних арбітражів у другій 

половині минулого сторіччя Ф. Манн стверджував, що вони такі ж «міжнародні», як 

і міжнародне приватне право, тобто що насправді це явище вміщується у межі 

національної правової системи, оскільки його існування детермінується 

національним законом, а тому право, за яким повинен судити арбітр, також повинно 

бути національним, обраним за допомогою колізійних норм міжнародного 

приватного права [139, с.157]. 

Жоден з нормативно-правових актів, які регулюють діяльність міжнародного 

комерційного арбітражу, і до сьогодні чітко не вказує на можливість застосування 

lex mercatoria та Принципів УНІДРУА. 

З-поміж таких актів найперше слід взяти до уваги Закон ЮНСІТРАЛ про 

Міжнародний комерційний арбітраж 1985 р., у статті 28(1) якого встановлено, що 

арбітражний суд зобов’язаний вирішувати спір відповідно до матеріальних норм 

права, які сторони обрали як такі, що застосовуються до суті спору [29]. 

Прихильники недержавного комерційного права вважають, що вищенаведене 

положення означає можливість застосування lex mercatoria та Принципів УНІДРУА, 

оскільки у ньому вжито формулювання «норми права», а не «право», під яким 

однозначно розуміється національний правопорядок [100, с.203]. Проте, якщо 

читати всю норму, а не розглядати її фрагментарно, то далі за текстом стаття 28(2) 

Типового Закону ЮНСІТРАЛ постановляє арбітрам користуватися колізійними 

прив’язками для визначення державного права, якщо сторони взагалі не обрали 

право [29]. Те ж саме стосується ст. 42(1) Конвенції про порядок вирішення 

інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 1965 року 

(Вашингтонська конвенція), у якій передбачено, що «арбітраж розглядає спір згідно 

норм права відповідно до згоди сторін, а якщо таке право не визначене, то 

застосовується право Держави, яка бере участь у процесі» [36]. 

При системному тлумаченні норм обох актів стає зрозумілим, що у всіх 

контекстах мається на увазі тільки державне право. Проте, якщо застосувати 

цивілізаційне тлумачення, тоді в сучасних історичних обставинах абсурдно буде 

ігнорувати Принципи УНІДРУА, надто коли сторони безпосередньо посилаються на 
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цей документ у своєму договорі і враховуючи при цьому практичну корисність та 

авторитетність Принципів.  

А якщо сторони взагалі не обрали право, а колізійні прив’язки вказують на 

державу, чиє право є незрозумілим, нерозвинутим або просто важко встановити 

зміст його норм, тоді арбітри не мають іншого вибору, крім як застосовувати 

нейтральне джерело права – Принципи УНІДРУА [117, с.97]. 

Зрештою, жодне арбітражне законодавство прямо не забороняє користуватися 

недержавним правом.  

Не кажучи вже про те, що практика застосування ненаціонального права 

міжнародними комерційними арбітражними судами існувала ще до появи 

Принципів УНІДРУА. В 60-80х роках на основі lex mercatoria були винесені 

рішення щодо великого нафтового бізнесу, договорів проектування міжнародного 

глобального будівництва та націоналізації нафтових концесійних проектів [111, 

с.31]. Більшість національних судів виконують такого роду рішення відповідно до 

Нью-Йоркської Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 

1958 р. [30]. 

Слід зазначити, що якщо в міжнародному комерційному договорі не міститься 

жодної вказівки про право, якому він підпорядкований, на противагу нормативним 

приписам вищенаведених ст. 28(2) Типового закону ЮНСІТРАЛ та ст. 42(1) 

Вашингтонської конвенції, у статті 17(2) Арбітражних правил МТП, зазначено, що, 

якщо сторони не обрали право, то арбітражний трибунал повинен застосовувати ті 

норми права, які він вважає найбільш доцільними [35]. 

З цього випливає, що все залежить від регламенту конкретного арбітражу 

[135, с.131]. 

Якщо діяльність міжнародного комерційного арбітражу регламентується 

державними законами, які відтворюють положення Типового Закону ЮНСІТРАЛ, а 

отже, непрямо через колізійні прив’язки відсилають арбітрів до обрання 

національного права (наприклад, ст. 28(2) Закону України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж») [10], то дійсно тоді арбітр буде змушений застосовувати 

національне право. 
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Проте, за Нью-Йоркською конвенцією можна виконати будь-яке арбітражне 

присудження, якщо тільки воно не суперечить публічному порядку країни місця 

його виконання. 

Узагальнено можна сказати, що випадки застосування арбітражами 

недержавного права, зокрема Принципів УНІДРУА, трапляються не настільки 

часто, як це намагаються подати прихильники lex mercatoria, проте відсилання до 

lex mercatoria та Принципів УНІДРУА теж бувають. Переконливим доказом цьому є 

матеріали справ, вирішених арбітражами на основі Принципів УНІДРУА, які 

містяться у базі даних ЮНІЛЕКС. 

Отже, не існує як такого дозволу арбітрам використовувати недержавне право. 

Але у багатьох юрисдикціях застосування lex mercatoria, незважаючи на те, що це є 

порушенням існуючої системи вибору між національними правопорядками, яке 

можна охарактеризувати як зловживання повноваженнями (excess of power), 

насправді, ніколи не було підставою для відмови у визнанні чи виконанні рішення 

[136, c.290]. Єдине, на що арбітри повинні зважати, так це на те, щоб арбітражне 

рішення не порушувало імперативні норми країни місця його виконання (див. 

коментар до ст. 1.4 ПУ) [3, c.14]. 

Що ж до національних судів, то вони звичайно не мають такої дискреції у 

повноваженнях.  

Прихильниками недержавного комерційного права раніше висувалася 

гіпотеза, що популяризація Принципів УНІДРУА через їхнє застосування 

міжнародним арбітражем може вплинути і на національну судову практику. Вони 

очікували, що факт все частішого використання Принципів міжнародним 

арбітражем спровокує «ефект хвилі» щодо виключно внутрішніх звичайних судових 

справ [110, с.39]. Це непрямий спосіб «переходу» Принципів у національне право. 

Свого часу Г. Барон зазначав, що «поза арбітражем національні суди ще не 

застосовують lex mercatoria як право, обране до договору. Проте якщо судді будуть 

продовжувати виконувати арбітражні рішення, винесені на основі lex mercatoria 

(особливо ті, до яких застосовувалися Принципи), то з часом вони можуть прийти 

до висновку, що вони самі так само можуть застосовувати lex mercatoria. У такий 
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спосіб lex mercatoria може досягти широкого застосування і зайти на суддівську 

сцену через бічні двері. Принципи УНІДРУА можуть виявитися ключем, який 

відчиняє ці двері» [87]. 

На сьогодні вищезазначені припущення повинні були б уже справдитися, 

проте в абсолютній більшості країн світу практика застосування судами Принципів 

УНІДРУА не набула систематичного характеру. Так, наприклад, за даними бази 

ЮНІЛЕКС Франція – це одна з перших країн, суд якої застосував Принципи 

УНІДРУА ще в 1996 році [199]. Проте станом на початок 2014 року у базі 

ЮНІЛЕКС зареєстровано всього лише 3 справи з французької юрисдикції. Теж саме 

можна сказати про Венесуелу. У Венесуелі вперше до Принципів зверталися у 1997 

році, але на сьогодні в ЮНІЛЕКС зареєстровано лише 2 справи з цієї країни. Більш-

менш достатня судова практика сформувалася у Нідерландах, це перша країна, яка 

взагалі у 1995 році звернулася до Принципів. Але загалом ситуація не дуже 

обнадійлива. Так, американський правник Г.Гебріель, у своєму дослідженні, 

спеціально присвяченому питанню перспективи застосування Принципів УНІДРУА 

судами США, зазначив, що: «за 18 років після першого виходу [Принципів], було 

зареєстровано лише дві американських справи, в яких зверталися до Принципів. У 

жодній з них судді не зверталися до матеріального змісту Принципів (вони лише 

розглядали можливість звернення до виконання арбітражних рішень, винесених на 

основі Принципів)» [119, c.511]. Хоча, звичайно, певні зрушення у цьому напрямку 

все-таки спостерігаються. Наприклад, більше десятка разів Принципи УНІДРУА 

застосовували національні суди Австралії, Китаю, Італії, Литви, РФ, Іспанії та 

України. Загалом починаючи з двохтисячних років 32 країни світу в своїх 

національних юрисдикціях зверталися до Принципів УНІДРУА
5
. 

Деякі вчені напрочуд оптимістично описують практику застосування lex 

mercatoria та Принципів УНІДРУА, наприклад, російський вчений А.С. Комаров 

пише: «в наш час воно [застосування Принципів – прим. Білоус.] далеко виходить за 

рамки використання сторонами лише в якості додаткових аргументів на підтримку 

                                                           
5
 Інформація з бази даних UNILEX. - Режим доступу: 

http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13619&x=1 
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своєї позиції у процесі розгляду справи. Усе частіше як у судовій, так і в 

арбітражній практиці зустрічаються випадки, коли у прийнятих рішеннях Принципи 

згадуються як норми матеріального права, на яких ґрунтується вирішення 

міжнародного спору» [58, с.x]. 

Незважаючи на існуючі випадки застосування арбітражами та судами 

Принципів УНІДРУА в якості автономного права, відмінного від національного і 

оптимістичні заяви вчених з приводу такого застосування, ми пропонуємо 

подивитися на реальні факти. Дані ЮНІЛЕКС свідчать, що попри умовну 

можливість застосовувати недержавне право, арбітри все-таки не схильні це робити. 

Вони здебільшого застосовують Принципи УНІДРУА не прямо, а шляхом 

посилання на Віденську конвенцію інтерпретуючи її у такий спосіб, що вона, в свою 

чергу, відсилає до Принципів УНІДРУА. Тобто Принципи здебільшого 

застосовуються не як автономне право, а суплементарно.  

Арбітри звертаються до Принципів УНІДРУА як до «загальних принципів 

права», на яких ґрунтується Віденська конвенція, яка становить частину 

національного законодавства більшості країн світу. Практика пішла таким шляхом 

не випадково. Автори спеціально сконструювали Принципи з метою надати 

путівник для тлумачення і заповнення прогалин у міжнародних конвенціях стосовно 

комерційних договорів [138]. А тому під час розробки Принципів УНІДРУА була 

поставлена обов’язкова умова – звірятися з Віденською Конвенцією [98, c.30]. 

Взаємозв’язок Конвенції та Принципів УНІДРУА підтверджується прямими 

вказівками на це у тексті обох документів. У ст. 7(2) Конвенції сказано: «питання, 

що стосуються предмету регулювання цієї Конвенції, які безпосередньо в ній не 

вирішені, підлягають вирішенню згідно із загальними принципами, на яких вона 

ґрунтується» [4]. В свою чергу, у Вступі до Принципів 1994 р. було прописано, що: 

«До тієї міри, до якої Принципи УНІДРУА перетинаються з питаннями, 

врегульованими Віденською Конвенцією, вони передбачають такі ж висновки, які 

визначенні у Конвенції» [1, c.xxiii]. У Преамбулі Принципів УНІДРУА вжито більш 

загальне формулювання: Принципи можуть застосовуватися «для тлумачення 

або доповнення міжнародних уніфікованих правових актів» [3, с.1]. 
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Тобто Принципи УНІДРУА потрібні у тих випадках, коли положення 

Віденської Конвенції недостатньо чітко визначені або ж коли Віденська конвенція 

не в повній мірі регулює договірні відносини [98, c.28]. Наприклад, вона не містить 

положень, що стосуються зіткнення проформ, представництва, ускладнення, 

зарахування, відступлення прав, а також тих положень зобов’язального права ex 

contractu, які додалися у другій та третій редакціях Принципів УНІДРУА. 

На практиці застосування Принципів УНІДРУА разом із Віденською 

конвенцією виявилося настільки зручним, що це почало відображатися в 

різноманітних рекомендаціях. «Так, наприклад, прийнятий у 1999 році 

Міжнародним торговим центром ЮНКТАД/ВТО Типовий договір про міжнародну 

комерційну купівлю-продаж товарів, що швидко псуються, в статті 14 містить 

посилання на застосування Принципів УНІДРУА як доповнення до Віденської 

конвенції…» [58, c.ix] 

Підтверджена арбітражною практикою доцільність і корисність застосування 

Принципів УНІДРУА, як доповнення до Віденської конвенції, спонукало 

ЮНСІТРАЛ у 2007 році на своїй 62-й сесії офіційно визнати правовий статус 

Принципів УНІДРУА. Так, у доповіді Комісії сказано, що Принципи УНІДРУА в 

повній мірі доповнюють Віденську конвенцію, і ЮНСІТРАЛ схвалює їхнє 

застосування згідно визначених у Принципах цілей [31, с.54]. 

Принципи УНІДРУА можна застосовувати не тільки як додаток до 

Віденської конвенції, але й, як сказано в їхній Преамбулі «для тлумачення або 

доповнення внутрішнього права держави» [3, c. 1]. 

Стилістика будь-якого законодавства характеризується тим, що воно дуже 

стисле у формулюваннях, і принципи права згадуються лише декларативно. 

Натомість Принципи УНІДРУА пропонують положення більш деталізовані та 

ідейно обґрунтовані з точки зору загальних принципів права [122, с.115]. 

Звичайно ж короткі та чіткі законодавчі приписи логічно розгортаються, коли 

їх застосовують до тих чи інших ситуацій. І в кожній логічній добудові, швидше за 

все, вони будуть пропонувати ті ж самі вирішення, що і Принципи УНІДРУА – але 

навіщо суддям займатися розширювальним тлумаченням, якщо можна звернутися 
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до Принципів і одразу отримати відповіді щодо всіх можливих аспектів договірних 

відносин. Особливо застосування Принципів УНІДРУА доцільне там, де 

відбувається зловживання правами, спостерігається недобросовісна поведінка, 

очевидна невідповідність принципу розумності, але при цьому жодна норма 

законодавства не порушується. Саме в таких випадках і повинні застосовуватися 

загальні принципи права – Принципи УНІДРУА. 

Багато європейських вчених позитивно ставляться до того, щоб 

використовувати Принципи УНІДРУА для доповнення і тлумачення національних 

норм. Зокрема, для доведення доцільності такого застосування Принципів 

швейцарський правник Ф. Дессемонте наводить наступні приклади: у Швейцарії 

обов’язок доброї волі у переддоговірних переговорах нормативно не закріплений, а 

тому його можна тлумачити зі ст. 2.1.15 Принципів УНІДРУА [110]. Або, 

наприклад, різниця між істотним порушенням договору та будь-яким порушенням 

чи ускладненням не визначені у цивільному кодексі Швейцарії, тож ці положення 

можна роз’яснювати за допомогою Принципів УНІДРУА [110]. 

Так само німецькі вчені підтримують ідею застосування Принципів у 

контексті внутрішнього права, особливо там, де існує повна відповідність між 

статтями Принципів УНІДРУА та німецьким законодавством, або коли норми 

достатньою мірою кореспондують одна з одною [88, c.5] . Наприклад, принцип 

добросовісності, зазначений у ст. 1.7 ПУ, має таке ж значення у §§157 і 242 НЦК; 

аналогічні норми про обов’язковість звичаїв та практики містяться у статті 1.9 ПУ та 

§§157, 242 НЦК; принцип дійсності повідомлення по факту його отримання, 

встановлений у ст. 1.10 ПУ кореспондує із принципом Zugangsprinzip, зазначеним у 

§130(1) НЦК тощо [88, c.5]. 

Аналогічно ізраїльські правники, здійснивши порівняльні дослідження 

окремих положень свого Цивільного кодексу, дійшли висновків, що їхнє приватне 

право має багато спільного із Принципами УНІДРУА, а тому не існує перешкод для 

застосування Принципів для доповнення цивільного кодексу Ізраїлю [146, c.606]. 
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Таким чином, академічні кола різних країн загалом схвалюють ідею 

застосування Принципів УНІДРУА як доповнення до внутрішнього приватного 

права їхніх країн. 

З цього випливає, що Принципи УНІДРУА можуть застосовуватися разом із 

національним правом не лише тоді, коли присутній іноземний елемент, але й до 

комерційних або, ширше кажучи, цивільних відносин, що не виходять за межі однієї 

країни. У самих Принципах із цього приводу зазначено: «Незважаючи на те, що ці 

Принципи направлені на регулювання міжнародних комерційних договорів, ніщо не 

може завадити приватним особам використовувати їх для договорів, укладених 

тільки згідно із внутрішнім правом держави. Але такі договори також будуть 

регулюватися імперативними нормами внутрішнього права» [1, с.7]. 

Для прикладу, в коментарі до статті 1-302 Уніфікованого комерційного 

кодексу США, з-поміж іншого, роз’яснено, що сторони для регулювання свого 

договору вільні обирати Принципи УНІДРУА [25]. 

Що ж до українського законодавства, то воно не прямих містить приписів, які 

б вказували, що Принципи УНІДРУА можна застосовувати як доповнення до 

національного права. Незважаючи на це, можливість застосування Принципів в 

українській юрисдикції все-таки існує. 

Що стосується ситуацій, ускладнених іноземним елементом, то у статті 4 

Господарського процесуального кодексу України, встановлено: «У разі відсутності 

законодавства, що регулює спірні відносини за участю іноземного суб’єкта 

підприємницької діяльності, господарський суд може застосовувати міжнародні 

торгові звичаї» [7]. Під таке формулювання можна віднести і Принципи УНІДРУА, 

незважаючи на те, що це нормативний акт, а не збірка звичаїв. Оскільки багаторічна 

усталена практика застосування Принципів УНІДРУА арбітрами міжнародних 

комерційних судів перетворила їх на звичаєве право і, як би ми з цим не 

сперечалися, практики все рівно сприймають Принципи як звичаї. 

Якщо ж мова йде про спори в межах національної юрисдикції, то стаття 7 

ЦКУ допускає, що цивільні відносини можуть регулюватися звичаями, допоки це не 

суперечить нормам права. При цьому звичай може бути зафіксований у документі, 
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який не має статусу законодавства [5]. На підставі даної норми Вищий 

господарський суд роз’яснив, що документами, які застосовуються в Україні та в 

яких зафіксовані звичаї ділового обороту з-поміж іншого є Принципи УНІДРУА, 

щоправда, у редакції 1994 року [15]. Ми вважаємо, що дана інтертемпоральна 

колізія є невиправданою, і не бачимо перешкод у застосуванні поточної редакції 

Принципів УНІДРУА в українській юрисдикції. 

Отже, українське законодавство і правозастосувачі на даний момент 

допускають можливість застосування Принципів УНІДРУА до комерційних спорів в 

якості звичаїв. 

Ми вважаємо, що це неправильний підхід, про що свідчить суперечлива 

практика застосування Принципів УНІДРУА в Україні.  

За даними бази ЮНІЛЕКС станом на першу половину 2014 року 

зареєстровано 21 справу української юрисдикції, в яких згадувалися Принципи 

УНІДРУА
6
. З-поміж цих справ 10 стосувалися ситуації ускладнення у виконанні, що 

регулюється Розділом 2 Глави 6 Принципів, у 3 справах було взято до уваги 

визначення форс-мажору, наведене у ст. 7.1.7 Принципів УНДРУА (№ 2a-

9871/12/2670), 1 справа була вирішена на основі ст. 2.2.1 Принципів УНІДРУА, яка 

вказує, що укладення договору може відбутися шляхом конклюдентної поведінки 

(№ 35/118-08), 1 справа стосувалася правил тлумачення умов договору, 

встановлених у Главі 4 Принципів УНІДРУА, ще в одній справі було здійснено 

відсилання до ст. 1.7 ПУ «Добросовісність і чесне ведення справ» (№ 4/1060-

26/181). У решті справ Принципи згадувалися лише декларативно.  

З-поміж усіх згаданих справ виключно на основі Принципів була вирішена 1 

справа, яка стосувалася ускладнення (№ 7/72), в 1 одній справі суд відмовився 

застосовувати Принципи з підстав того, що сторони були резиденти України, у 2 

справах суди відмовилися застосовувати Принципи УНІДРУА мотивуючи це тим, 

що Принципи повинні застосовуватися лише, якщо сторони зазначили цей документ 

у своєму договорі (справи № 910/21449/13, №5023/4701/12), у 2 справах суди 

                                                           
6
 http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13619&x=1 
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вказали, що Принципи можуть застосовуватися лише тоді, коли вони не суперечать 

умовам договору сторін (справи №904/4611/13, №8/311).  

У всіх випадках звернення до Принципів УНІДРУА, суди України розглядали 

їх як втілення звичаїв міжнародної торгівлі, крім справи № 4/1060-26/181 ПП 

«Фірма «Новатех» до ТОВ «Обрій», у якій зазначалося, що Принципи УНІДРУА 

встановлюють «загальні норми для міжнародних комерційних договорів» [169]. 

Дана справа слухалася ще до того, як вийшло роз’яснення ВГСУ, за яким Принципи 

були визначені як звичаї, і такій якості рекомендовані суддям до застосування у 

редакції 1994 року [15]. Всі українські судді, які зверталися до Принципів 

УНІДРУА, після появи відповідного листа ВГСУ, застосовували Принципи у 

редакції 1994 року і ставилися до цього документу як до звичаїв. Так, у справі № 2-

a-10084/09/0470 суд, розглядаючи можливість застосування Принципів УНІДРУА, 

прямо посилається на відповідне роз’яснення ВГСУ [176].  

Якщо вітчизняні судді відмовлялися застосовувати Принципи УНІДРУА, то 

обґрунтовували свою відмову тим, що Принципи УНІДРУА суперечать договору, а 

відповідно до ч 2. ст.7 ЦК України звичай, що суперечить договору, не 

застосовується [5]. 

Якби судді отримали правильне обґрунтування Принципів, як «загальних 

принципів договірного права», а не «звичаїв», вони б їх застосовували частіше. 

Тому пропонуємо усі норми українського національного законодавства, які 

стосуються приватних відносин, і в яких міститься відсилання до звичаїв права, 

системно доповнити формулюванням: «відносини сторін можуть бути врегульовані 

на основі загальних принципів права, як вони сформульовані в авторитетних 

текстах, що мають міжнародне визнання».  

Підтвердженням того, що Принципи УНІДРУА вже отримали міжнародне 

визнання, свідчить унікальна справа 1997 року, у якій Компенсаційна комісія Ради 

Безпеки ООН повинна була на основі загальних принципів права призначити 

відшкодування державам та іншим особам матеріальних втрат, спричинених 

вторгненням Іраку в Кувейт у 1990 році. Для визначення шкоди, що підлягає 

компенсації, Комісія звернулася до Принципів УНІДРУА як до «загальних 
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принципів права» та «принципів міжнародного комерційного договірного права» 

[33]. 

В контексті всього вище сказаного, пропонуємо переформулювати ст. 8(2) 

ЦКУ «Аналогія», так щоб під аналогією права малося на увазі не лише застосування 

загальних засад цивільного законодавства України, але й «загальних засад 

(принципів) приватного права, що мають міжнародне визнання». Такі положення 

законодавства створять основу для можливості безперешкодного застосування 

Принципів УНІДРУА в українській юрисдикції не лише до комерційних, але й до 

цивільних спорів чи то міжнародного чи суто національного характеру. Слід 

зауважити, що український правник З.В. Ромовська «аналогію права» ст. 8(2) ЦКУ 

тлумачить у такий спосіб, що за відсутності прямої чи найбільш подібної норми 

права потрібно брати до уваги «моральне право» [73, c.71]. З огляду на те, що 

Принципи УНІДРУА є втіленням правових і моральних принципів, зокрема 

принципу добросовісності, саме вони повинні стати моральною основою для 

вітчизняного цивільного кодексу. 

Ми вважаємо, що до поки Принципи УНІДРУА не будуть визнані в Україні 

загальними принципами права, на яких базується Цивільний кодекс, судді не 

матимуть обгрунтованої підстави для застосування Принципів.  

Адже проаналізувавши вітчизняну судову практику ми дійшли до висновку, 

що справжню перешкоду в застосуванні Принципів УНІДРУА в українській 

юрисдикції становить не відсутність відповідних законодавчих приписів з приводу 

того, як застосовувати Принципи УНІДРУА, чи недостатність популяризації цього 

правового акту у широких колах правничої громадськості, хоча й ці фактори 

важливі, а те, що Принципи правниками сприймаються лише як правовий 

інструмент для міжнародних комерційних спорів, а не як загальні принципи права. 

Про це свідчить той факт, що в переважній більшості справ, де Принципи бралися 

до уваги, був присутній іноземний елемент. Наприклад, у Постанові Київського 

апеляційного господарського суду від 16.06.2011 № 57/166-57/165 було прямо 

зазначено: «Колегією суддів апеляційного господарського суду не можуть бути 

взяті до уваги посилання позивача на Принципи міжнародних комерційних договорів 
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УНІДРУА, оскільки, відповідно до преамбули, дані Принципи встановлюють 

загальні норми для міжнародних комерційних договорів, в той час як спірні договори 

укладені між двома резидентами України» [168]. В найкращому випадку українські 

судді застосовують Принципи для «тлумачення національного законодавства» 

(Страхова компанія «Провіта» проти банку «Форум» справа № 17/059/060/061-09) 

[173]. Випадки відмов у застосуванні Принципів, які мали місце в українській 

юрисдикції, вказують, що посилання на Принципи як на звичаї, постійно даватиме 

привід стороні, для якої це вигідно, оспорювати правомірність застосування цього 

акту. Хоча з іншого боку, слід зауважити, що суди напрацювали свою позицію 

проти аргументів з приводу легітимності застосування Принципів. Так, у справі № 

42/90-10 ПП «Аркада» проти ВАТ «Хоботовське підприємство «Крахмалопродукт», 

де сторони не робили посилання на Принципи УНІДРУА, у зв’язку з чим позивач 

заперечував проти їхнього застосування, усі три судові інстанції підтвердили 

вірність застосування Принципів УНІДРУА, щоправда в якості звичаїв міжнародної 

торгівлі [194]. В остаточному рішенні по цій справі Вищий господарський суд 

України зазначив, що «при розгляді міжнародних торгівельних спорів судами як 

правило враховуються міжнародні торговельні звичаї, які застосовуються у 

відповідній сфері зовнішньо-торгівельних стосунків. Зокрема, принципи 

міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА) … розглядаються в 

міжнародній торгівельній практиці … як правила міжнародного торгівельного 

звичаю. При цьому, згадані принципи застосовуються в частині, яка не суперечить 

матеріальному праву, обраному сторонами. » [194]. Тож українські суди, все таки, 

зважають на Принципи УНІДРУА, хоча й розуміють їх як звичаї, з чим ми не 

погоджуємося з огляду на нормативну природу цього документу. Слід також 

зазначити, що у справі № 42/90-10 була зроблена, як ми вважаємо, найточніша, з-

поміж усіх розглянутих судових рішень, правова оцінка застосування Принципів 

УНІДРУА. Фактично ВГСУ вказав на те, що відмовитися від застосування 

Принципів УНІДРУА суд може тільки у випадку, коли Принципи прямо суперечать 

імперативним нормам українського законодавства, а не тоді коли сторони не 
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зробили посилання на Принципи, або ж коли положення Принципів суперечать 

умовам договору. 

Усі вказані приклади судових рішень свідчать, що окрім внесення змін в 

українське законодавство, суддям в українській юрисдикції потрібно надати науково 

обґрунтовані роз’яснення можливості застосування Принципів УНІДРУА, як 

загальних принципів договірного права. В такому разі встановиться стала тенденція 

застосування Принципів поряд із вітчизняним правом, в тому числі до суто 

національних спорів.  

 

1.2.2. Інші можливості використання Принципів УНІДРУА 

Взагалі для того, щоб у правничих колах існувало розуміння, що Принципи 

УНІДРУА можуть доповнювати національне приватне право, потрібно 

зорганізувати вивчення цього документу в рамках академічних курсів на правничих 

факультетах ВИШів України. При цьому самі Принципи можна застосовувати як 

посібник для викладання порівняльного цивільного права. З часом це приведе до 

уніфікації доктрини договірного права.  

Крім того, популяризація документу може вести до включення у національне 

право норм, які пропонуються Принципами УНІДРУА [110]. 

Саме так і сказано у заключному рядку Преамбули Принципів УНІДРУА: 

Принципи можуть слугувати як приклад для національних та міжнародних 

законодавців [3, c.1]. У цьому аспекті документ уже використовувався як важливе 

джерело права у торгових кодексах Чеської Республіки, Мексики і Тунісу [47, с.72]. 

Також Принципи УНІДРУА бралися за основу для нових Цивільних кодексів 

Угорщини, Естонії та Литви, використовувалися як модельне право в Аргентині, 

Ізраїлі Індонезії та Камбоджі [100, с.209]. Крім того, законодавці Російської 

Федерації скопіювали доктрину «ускладнення» у свій Цивільний Кодекс. Незначні 

посилання на Принципи УНІДРУА зробили німецькі законодавці під час внесення 

змін до свого зобов’язального права у 2002 р. [102, c.8]. Також Принципи УНІДРУА 
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брали до уваги розробники нового договірного права Шотландії та Нової Зеландії 

[76, с.150]. 

Не менш цікавим з точки зору використання Принципів УНІДРУА є досвід 

китайського законотворення. Комітет розробників Нового Договірного права 

Китаю, що набуло чинності у 2000 р., проводив багато консультацій з експертами 

ЮНСІТРАЛ і УНІДРУА для запозичення їхнього досвіду з підготовки Віденської 

конвенції та Принципів [34, с.4]. В результаті у положеннях Договірного права 

Китаю щодо укладення, дійсності, виконання та невиконання договорів були 

використані ті ж самі підходи, що й у конвенції та Принципах. На основі цього 

китайський експерт Ч. Йєджіo відзначив, що «всі країни та фахівці у галузі права 

повинні активно брати участь у гармонізації договірного права та відшукувати 

спільні основи для прийняття сучасних положень договірного права, оскільки 

гармонізоване договірне право набагато краще може прислужитися суспільству і 

спростить роботу юристам, практикам, суддям, викладачам, арбітрам, діловим 

людям і взагалі всім особам» [34, с.14]. 

Усі ці приклади яскраво демонструють, наскільки Принципи УНІДРУА 

можуть бути корисними для національних законодавців. Принципи УНІДРУА не 

тільки кодифікують існуючі принципи договірного права, але також націлені на 

подальшу гармонізацію й уніфікацію норм права різних держав [62, c.120]. 

Зауважмо: Принципи УНІДРУА можуть бути прикладом не тільки для 

національних, але й наддержавних законодавців. Тут важливо відзначити, що 

Принципи УНІДРУА вплинули на процес уніфікації договірного права в рамках 

Європейського союзу (EU), Організації Економічного Співробітництва 

мусульманських держав (ЕКО), а також Організації з гармонізації комерційного 

права Африки (ОHADA) [58, с.vi]. 

Окремо слід зазначити, яку роль Принципи УНІДРУА відіграли у формуванні 

єдиного приватного права в рамках ЄС. Так на початку 80-х років, перейнявшись 

ідеєю розробки Принципів УНІДРУА, європейські вчені, частина з яких входила до 

Робочої Групи із розробки Принципів УНІДРУА, вирішили самостійно без урядової 

підтримки розпочати такий же проект для уніфікації приватного права в рамках 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


45 

об’єднаної Європи [133]. Їхніми зусиллями у 90-х рр. був виданий документ під 

назвою «Принципи Європейського Договірного Права». Остання, третя частина 

Європейських Принципів вийшла у 2003 році [27]. Не буде перебільшенням сказати, 

що Європейські Принципи були майже повною копією Принципів УНІДРУА. 

Норми обох актів аналогічні, і лише в рідкісних випадках різняться у 

формулюваннях, проте однакові за сутністю [99, c.229]. Єдина різниця полягала 

лише в тому, що Європейські Принципи прописувалися для того, щоб 

застосовуватися до всіх видів договорів, включаючи транзакції винятково 

внутрішньодержавного характеру, а також ті, які укладаються між комерсантами та 

споживачами [99, c.231]. Тому, наприклад, Європейські Принципи містять 

положення про договірні зобов’язання, що випливають із інформації, наданої під час 

маркетингу та реклами, а Принципи УНІДРУА таких положень не містять.  

Європейські Принципи виявилися лише одним із етапів у процесі формування 

європейського цивільного права.  

Відступаючи від основної сентенції, не можемо не зауважити, що процес 

уніфікації приватного права в ЄС дуже політично складний. Незважаючи на це, 

європейські академічні кола не припиняли своїх зусиль на шляху до створення 

Європейського цивільного кодексу. Принципи УНІДРУА були для них чудовим 

орієнтиром і наочним прикладом того, наскільки уніфіковане право про договори 

спрощує укладення угод, а також елімінує значну частину ризиків для підприємців, 

пов’язаних із незнанням права чужої держави, що, зрозуміло, є дуже корисним для 

розвитку внутрішнього Ринку ЄС. 

Таким чином, у 2009 році європейські вчені офіційно оприлюднили 

«Принципи, визначення та типові правила Європейського приватного права DСFR» 

(далі – DCFR). В цьому документі майже повністю прописані загальні положення 

цивільного права, всі інститути зобов’язального права, а також речове право [28]. У 

тій частині, де DCFR містить однакову сферу регулювання, що й Принципи 

УНІДРУА, надається ряд відсилань до Принципів УНІДРУА. За дослідженням М. 

Бонеля та Р. Пелеггі, більш ніж дві третини положень Принципів УНІДРУА та 

DCFR збігаються [101, c.438]. Вважається, що разом із DCFR та Віденською 
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конвенцією Принципи УНІДРУА є наріжними каменями для подальшого розвитку 

європейського та майбутнього світового приватного права [134]
7
.  

Окремо від усіх вище перелічених випадків потрібно ще розглянути суто 

практичне і найбільш поширене на сьогодні застосування Принципів УНІДРУА в 

електронній комерції. 

Електронну комерцію в широкому сенсі можна розуміти як новий вид 

економічної діяльності, що виражається у здійсненні підприємництва за допомогою 

електронних інформаційно-комунікаційних засобів і технологій. 

Чи не найбільшу користь електронний спосіб укладення договорів приносить 

комерсантам із різних країн. Адже для ведення справ їм більше не потрібно долати 

тисячі кілометрів по суші й воді або ж чекати, доки поштові установи справляться з 

завданням по пересиланню листів. Завдяки тому, що договори можна укладати 

дистанційно в режимі реального часу, міжнародна торгівля невпинно 

перетворюється на транскордонну електронну комерцію. А це, в свою чергу, 

вимагає адекватного правового регулювання. І таке регулювання в повній мірі 

пропонується Принципами УНІДРУА, оскільки в Принципах норми щодо порядку 

укладення та дійсності договорів враховують сучасні технічні реалії. По-перше, 

Принципи УНІДРУА встановлюють свободу форми договору (стаття 1.2 ПУ), з чого 

випливає дійсність договору, укладеного в електронній формі. Стосовно порядку 

застосування електронних повідомлень у Принципах роз’яснено, що «письмовою 

формою» договору є «гнучка письмова форма», яка передбачає можливість 

збереження запису інформації, що може бути відтворена у формі, яку можна 

побачити (ч. 3 ст. 1.11 ПУ). Все це свідчить про придатність Принципів УНІДРУА 

для використання в електронній комерції. На нашу думку, Принципи УНІДРУА 

становлять найкращий вибір права до договору, укладеного електронним шляхом. 

В той же час українські учасники міжнародної торгівлі повинні з обережністю 

використовувати положення Принципів про те, що договір може бути виражений у 

                                                           
7
 DCFR виявився надто амбітним проектом (фактично це основа Європейського цивільного кодексу), тому на даний 

момент в найближчій перспективі прийняття Спільного Європейського торгівельного права. Див. Proposal for a 

Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law, 11 October 2011, COM(2011) 

635 final [26]. 
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«гнучкій письмовій формі», оскільки на даний момент українське законодавство не 

визнає принципу свободи форми договору. Віденська Конвенція була ратифікована 

Україною із застереженням про незастосування ст. 11 Конвенції, яка також 

встановлює свободу форми укладення договору. 

Але ж потрібно брати до уваги світові реалії – електронна комерція невпинно 

зростає і охоплює все більше суб’єктів. Окремо варто звернути увагу на те, що 

електронні засоби комунікації дозволяють укладати договори також між іноземними 

комерсантами та споживачами. Навіть просто фізичні особи – громадяни різних 

країн можуть укладати між собою договори за допомогою мережі Інтернет 

(наприклад, договір купівлі-продажу чи оренди приватної речі). На нашу думку, до 

таких договорів теж варто застосовувати Принципи УНІДРУА. Дещо обережно про 

це висловився Ф. Дессемонте, зазначивши, що «не вбачається жодних перешкод у 

застосуванні Принципів УНІДРУА до електронних транзацій між комерсантами 

(B2B). А от щодо аналогічних договорів зі споживачами (B2C), хоча вони й не є 

суб’єктами Віденської Конвенції, проте деякі основоположні засади Принципів 

можуть теж до них застосовуватися» [110]. Так само вважає іспанський вчений 

А.Ферранте, він не виключає можливості застосування Принципів УНІДРУА до 

транзакцій зі споживачами, хоча й зазначає, що Принципи треба дещо модифікувати 

[116, с. 217]. 

У самих Принципах УНІДРУА зазначено, що вони не поширюються на осіб 

без статусу комерсантів. Ми вважаємо, що таке застереження було вжито лише 

тому, що фізична особа на даний момент не визнається суб’єктом міжнародного 

права. Але світова електронна комерція, в якій все більше беруть участь споживачі, 

з часом змінить ці уявлення. І світ дійде до розуміння необхідності існування 

єдиного, не розділеного на комерційне і цивільне, договірного права. Так, А. 

Ферранте зазначає, що незважаючи на різницю, яка була зроблена між комерційним 

і загальним характром Принципів, у певних випадках, подвійна природа їхнього 

характеру має вкладатися в ті ж самі норми права ( the “same rules of law”) [116, 

с.214]. 
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До прикладу, регулювання DCFR одразу розраховане і на цивільні, і на 

комерційні відносини, репрезентуючи спробу Європи уніфікувати приватне право. 

За аналогією до DCFR, Принципи УНІДРУА можуть стати основою уніфікованого 

приватного права світу. Таким чином, ми виділяємо ще один можливий варіант 

використання Принципів УНІДРУА, а саме для створення Світового Цивільного 

Кодексу. Власне Принципи й становлять фрагмент загальної частини договірного 

права, який наразі виник на міжнародному рівні, але при цьому слід наголосити, що 

цей акт лише «наближається» до ідеї Світового Кодексу, проте не є його прямим 

першопочатком. 

 

1.3. Критика правового статусу Принципів УНІДРУА 

Попри всі можливі випадки практичного застосування і опосередкованого 

використання Принципів УНІДРУА, найважливішою обставиною, яка привертає 

увагу дослідників до цього документу, залишається той факт, що Принципи 

УНІДРУА не є нормативно-правовим актом у класичному розумінні. В жодній 

країні цей документ не закріплений законодавчо або ж за допомогою якогось іншого 

легітимного акту, а отже, не супроводжується державним примусом. 

Ми вважаємо, що Принципи УНІДРУА повинні пройти своєрідну 

«легітимацію» на національному рівні. Йдеться не про формальне визнання з боку 

держави, бо й самі Принципи УНІДРУА не передбачають ратифікації, а про 

необхідність «включити» цей акт в існуючу парадигму юридичної науки, що не є 

легко з огляду на його унікальну природу. 

Загалом в Українській правничій школі сформувалося кілька думок з приводу 

Принципів УНІДРУА. Найбільш критичною можна вважати позицію заперечення 

правової природи Принципів УНІДРУА, яку свого часу висловив 

Л.Г. Варшаломідзе. За його словами, «специфіка застосування Принципів УНІДРУА 

зумовлена тим, що даний документ не є джерелом права у загальноприйнятному 

розумінні» [47, c.71]. За кордоном юристи та вчені теж переважно вважають, що 
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Принципи УНІДРУА є актом soft law, тобто що це квазі-правовий інструмент, який 

не має юридичної сили.  

Наприклад, доволі стримано характеризує Принципи німецький вчений Петер 

Грубер. Він зазначає, що Принципи УНІДРУА представляють собою приватну 

пропозицію (privaten Regelungsvorschlag) і тому не є чимось подібним до 

об'єктивованого державного права. Вони діють як загальні умови договору у 

випадку, якщо сторони про це домовилися, інакше Принципи УНІДРУА не 

застосовуються, оскільки не представляють собою державного права. Однак, це не 

виключає того, що Принципи УНІДРУА знаходять своє повне відображення в 

правовій практиці та науці у вигляді порівняльного правознавства [159, c.673-674]. 

Тобто для Грубера Принципи мають цінність лише в тому сенсі, що допомагають 

розвитку академічної думки, а не як правовий акт. В середовищі сучасних 

російських вчених зустрічаються категоричні твердження, що Принципи УНІДРУА 

не є джерелом права. 

На такі критичні судження палкий прихильник уніфікації приватного права 

О. Ландо відповідає: «якщо буде досягнута уніфікація, Принципи УНІДРУА навряд 

чи залишаться soft law. Тоді з’явиться необхідність перевести Принципи УНІДРУА з 

їхнього теперішнього статусу у статус норм права, які є обов’язковими до 

застосування судами» [134]. 

Ми вважаємо, що: Принципи УНІДРУА на даний момент вже є правом, бо 

вони володіють всіма необхідними ознаками права.  

За нашим авторським визначенням: «Право – це система норм, що детермінує 

міру можливої поведінки людини, тобто дає їй можливість вчиняти певні дії з метою 

досягнення передбачених правом благ, і в той же час встановлює об’єктивні 

заборони задля того, щоб зберегти формальну рівність поміж людьми, які вступають 

у правовідносини, захистити людину від неправомірної поведінки та забезпечити 

справедливість». Виходячи з цього визначення Принципи є правом, оскільки вони 

становлять логічно організовану систему норм «високого юридико-технічного 

рівня» [58, с.vi], яка у повній мірі врегульовує задану сферу правовідносин. 

Щоб довести, що Принципи становлять довершену систему договірного права, 
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звернімося до того, що таке система права взагалі. Будь-яка система складається з 

різнопорядкових елементів; у випадку права такими елементами є норми й 

метанорми. Метанорми, або, як їх іще називають, «ґрунтовні ідеї» – це 

основоположні принципи права, які дозволяють забезпечити рівність сторін і 

справедливість у договорі. До складу Принципів входять як норми, що мають 

безпосереднє застосування, так і загальні принципи, які діють стосовно всього 

комплексу норм [63, с.100].  

Слід зауважити, що «загальні принципи права» не тільки прямо зазначені у 

тексті документу – вони ще й випливають із філософії Принципів УНІДРУА. 

Зокрема, український дослідник А.В. Смітюх, на основі напрацювань західних 

вчених М. Мастілла, М. Бонеля, Е. Віссер та інших, виокремив із тексту Принципів 

УНІДРУА наступні ґрунтовні ідеї: 1) сприяння збереженню договірних відносин за 

будь-яких умов (favor contractus), 2) добросовісність і чесне ведення справ (bonna 

fides), 3) свобода договору, 4) обов’язковість договору (pacta sunt servanda), 5) 

обов’язок діяти добросовісно у переддоговірних відносинах (сulpa in contrahendo), 

6) обов’язок добросовісно передомовитися й адаптувати договір відповідно до 

непередбачуваної зміни обставин (rebus sic stantibus); 7) принцип повного 

відшкодування [76, с.107]; 8) принцип захисту очікувань [76, с.130; 162]; ми б ще 

додали до цього переліку 9) принцип тлумачення договору відповідно до спільних 

намірів сторін; 10) принцип розсудливості, як вимір того, що повинно вважатися 

доцільним чи адекватним у тій чи інший ситуації, яка виникла у договірних 

відносинах; 11) принцип звільнення від відповідальності тільки у разі, якщо 

невиконання договору сталося через зовнішню, непередбачувану, непереборну 

обставину [51, c.12]; 12) обов’язок співпрацювати, 13) право боржника на 

виправлення, 14) «ідею запровадження політики проти нечесності» [165, c.244], а 

також: 15) принцип точного обрахунку збитків, згідно з яким збитки повинні бути 

передбачуваними, безпосередніми і достовірними [59, c.54]. 

«Ґрунтовні ідеї», властиві Принципам УНІДРУА, підтверджують, що цей акт 

має свої окремі об’єднавчі засади, й це робить його системою права, а не сукупністю 

положень нормативного характеру.  
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Власне у самих Принципах дається наступне визначення цього акту: це 

автономний звід правил, розроблений з метою універсального застосування у 

невизначеній кількості до різних видів договорів у різних частинах світу [1, с.16]. 

Тобто Принципи володіють усіма ознаками права, окрім забезпеченості 

державним примусом. Але елемент впливу держави на право вилучено зі складу 

сучасної теорії права, тому наявність державного примусу не є ознакою права. 

Відмежовуючись від позитивіського праворозуміння радянської школи права, 

потрібно усвідомити, що право і держава – це різні суспільні інститути. Принципи 

УНІДРУА належать до царини права, хоча при цьому не є частиною законодавства 

жодної держави. 

Отже, з одного боку, Принципи УНІДРУА – це дійсно нормативно-правовий 

акт, проте, з іншого боку, цей акт є sui generis, тобто становить об’єкт свого роду, 

що не відповідає жодним попереднім уявленням про форму вираження права. 

Тут одразу треба зазначити, що твердження про новизну форми права, в якій 

виражено Принципи УНІДРУА, буде істинним лише стосовно континентальної 

системи права, бо тільки в межах цієї системи така форма права є невідомою. 

У США, а також Канаді вже давно існують Зводи правил із різних галузей 

права (restatements), які ще до їхнього створення у 20-х роках минулого сторіччя 

видатний американський юрист Б. Кардозо охарактеризував як щось «менш значне, 

ніж кодекс, але визначніше за трактат». Зводи володіють унікальним авторитетом, 

бо не наказують, а переконують. У їхньому створенні беруть участь університети, 

суддівські корпуси й асоціації юристів. А тому, на переконання Кардозо, саме така 

форма права, як Звід, приведе до уніфікації [американського] права [104, с.9]. 

Погляди, висловлені ледь не сторіччя тому, є актуальними й сьогодні, щоправда, 

вже в світовому масштабі. На нашу думку, оскільки подача правового матеріалу у 

вигляді Зводів успішно посприяла уніфікації регулювання у США, саме ця форма 

вираження права була покладена в основу Принципів УНІДРУА. 

Спільність Зводів і Принципів УНІДРУА простежується у дуже багатьох 

аспектах. По-перше, розробкою як Зводів так і Принципів займалися юристи 

високого академічного та професійного рівня. В результаті колективи розробників 
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надали актам в обох випадках настільки переконливого авторитету, що їх 

застосовують, не замислюючись про їхній юридичний статус. По-друге, Принципи 

УНІДРУА запозичили у Зводів спосіб презентації правового матеріалу у вигляді 

правила (black letter rule), коментаря до нього, а також наочної коротенької 

ілюстрації використання цього правила [94, c.882]. 

Щоправда, Зводи ще містять пояснення, з яких саме судових справ були 

викристалізовані ті чи інші правила (black letter rules). В американській доктрині 

правила, виписані з судових прецедентів отримали назву «black letter law». Таке 

право можна сформулювати як сукупність норм певної галузі права, що їх зібрали 

вчені-юристи в один правовий трактат. Звідси й англійська назва Зводів – 

restatement (від «restate», що означає «виписувати» право, тобто вилучати екстракт 

юридичної норми з тексту судового рішення). Хоча норми Принципів УНІДРУА 

нізвідки не виписували, але статті Принципів теж отримали назву black letter rules. У 

Зводах правил black letter rules і коментарі до них становлять єдине ціле. 

Автори Принципів УНІДРУА також вважають, що коментарі до статей є 

невід’ємною частиною правового тексту, і наполягають на тому, що правила, 

зазначені у статтях (black letter rules), можуть читатися й застосовуватися тільки 

разом із коментарями [94, c.883]. 

Підсумовуючи сказане, можна констатувати, що поява Принципів УНІДРУА 

внесла суттєві зміни у класичне праворозуміння. Цей документ є серйозним 

викликом позитивіській юриспруденції, оскільки створює свій власний механізм 

легітимації правового акту: Принципи УНІДРУА діють в силу факту свого 

існування, без визнання на державному рівні. Незважаючи на унікальну природу 

Принципів і те, що їх неможливо віднести до класичних джерел права, це все одно 

правовий акт. 

Отже, ми довели, що Принципи мають нормативну природу і системний 

характер. Але якщо Принципи УНІДРУА є правом, то відразу постає наступне 

питання: до якого правопорядку належить цей акт? З цього приводу в Українській 

правничій школі відбулась академічна дискусія між О.О. Мережком і 

А.В. Смітюхом. 
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О.О. Мережко вперше приділив увагу визначенню системи права, в рамках 

якої відбувається уніфікація цивільно-правових норм на міжнародному рівні. У 

своїй докторській дисертації «Теорія та принципи транснаціонального торгового 

права (lex mercatoria)» він обґрунтував приналежність Принципів УНІДРУА до 

транснаціонального торгового права – lex mercatoria, в той же час зазначивши, що 

lex mercatoria та міжнародне приватне право є протилежностями, які застосовують 

різні методи для регулювання правовідносин, ускладнених іноземним елементом 

[61, с.117]. 

На противагу цьому, А.В. Смітюх у своїй дисертаційній роботі на тему 

«Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА та lex mercatoria в 

контексті міжнародного приватного права» зазначив, що «більш доцільно 

розглядати lex mercatoria як частину МПрП, бо предмет lex mercatoria – приватно-

правові питання міжнародного комерційного обороту – є частиною МПрП 

(цивільно-правових відносин, ускладнених іноземним елементом)» [76, с.177]. 

Вчений розглядав міжнародне приватне право в класичному розумінні, що це галузь 

національного права, з чого випливає, що Принципи УНІДРУА можна включити у 

будь-яке національне право.  

З вищевикладених тез дискутантів випливає, що для того, аби визначити 

правовий статус Принципів УНІДРУА і віднести цей акт до певного правопорядку, 

потрібно визначити, як співвідноситься lex mercatoria з національним правом. 

Засновник концепції lex mercatoria Б. Гольдман визначав його як «звід 

загальних принципів і узвичаєнь, які спонтанно були віднесені або ж виникли у 

рамках міжнародної торгівлі, без посилань на окрему національну систему права» 

[122, c.116]. Тобто lex mercatoria – це «автономне комерційне право, що виникло 

незалежно від національної системи» [123, с.12] тощо. На етапі сучасного розвитку 

автономістичних вчень lex mercatoria нерозривно поєднане з поняттям 

«транснаціонального права» [60, c.35]. За Ф. Джессапом транснаціональне право має 

дві визначальні ознаки: перша — це транскордонність; друга — суб’єктний склад, 

відповідно до якого охоплюються відносини не лише держав, але будь-яких осіб, що 

діють крізь кордони [128, с.2]. На основі чого О.О. Мережко висунув припущення 
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про, те що в даний момент проходить процес становлення транснаціонального 

права, яке діє через кордони держав і не має відношення ні до національного права, 

ні до міжнародного, а підкреслює між ними межу [60, c.35]. Поряд із терміном 

«транснаціональне» існують й інші варіанти, такі як: «наднаціональне» 

(англійською – supranational) та «позанаціональне» (anational) право. Як вважає 

А.В. Смітюх, найкраще віддзеркалює сутність lex mercatoriа поняття 

«позанаціональне», оскільки це право не пронизує собою національні правові 

системи, а існує поза їхніми межами [129, c.394], а також поза межами 

утворюваного державами міжнародного публічного права [76, c.34].  

Якщо вважати lex mercatoria новою самостійною системою права, то, як 

влучно зауважив О.О. Мережко, «в юридичній літературі так і не склалося єдності 

думки з приводу визначення цієї системи» [60, с.15]: міжнародна чи 

транснаціональна, торгова чи комерційна тощо. Деякі автори, кажучи про lex 

mercatoria, надають перевагу термінам «право міжнародної торгівлі» (Луссуарн і 

Бреден), «міжнародне торгове право», «міжнародне право підприємницької 

діяльності» (Ж.Шапіра), «міжнародне купецьке право» (international law merchant) 

тощо [60,с.15], ми ще можемо додати до цього списку «міжнародне бізнесове право» 

(Філіп де Лі), «міжнародне приватне право комерції» (Жак Бегвін) [136, с.3] тощо. 

Частина вчених ставиться скептично до lex mercatoria. Оскільки вважає, що 

ніякого автономного правопорядку lex mercatoria немає, і будь-які відносини з 

іноземним елементом, регулюються нормами національного права, до якого 

відсилають колізійні прив’язки міжнародного приватного права, а якщо й існують 

певні норми lex mercatoria, то це лише звичаї міжнародної торгівлі, які доповнюють 

національне право там, де є прогалини в регулюванні. 

На думку голландського професора Філіпа де Лі, lex mercatoria не становить 

систему права, яка може самостійно врегулювати проблеми міжнародного бізнесу, 

заповнити всі недоврегульованості, які бізнесмени самостійно не врегулювали у 

своєму договорі, і захистити їхні інтереси, тому що lex mercatoria не має своїх 

власних імперативних норм, завдяки яким можна захисти права осіб, при цьому 

національні системи, в яких такі норми є, заперечуються [136, c.286]. Теоретичні 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


55 

дискусії на тему того, чи існує окрема система міжнародного комерційного права 

можна довго продовжувати. Подивімось на факти.  

Найсильніший аргумент на користь існування транснаціонального 

комерційного права, полягає у тому, що крім неписаних звичаїв існує іще велика 

кількість інших джерел цього права. Так джерелами lex mercatoria є типові 

проформи договорів, розроблені міжнародними професійними асоціаціями (як-от 

інвестиційно-будівельні типові договори Міжнародної федерації інженерів-

консультантів (ФІДІК), типові договори в галузі інженерії Європейської Асоціації 

важкої промисловості (ОРГАЛІМ) тощо), а також акти Міжнародної Торгової 

Палати – «ІНКОТЕРМС», Уніфіковані звичаї та практика документарних 

акредитивів, «Уніфіковані правила з інкасо», не кажучи вже про Принципи 

УНІДРУА [60].  

Спробуємо уявити, що типові проформи договорів у різних сферах 

міжнародних комерційних відносин становлять спеціальну частину уявного 

Всесвітнього комерційного кодексу, тоді як Принципи УНІДРУА являють його 

загальну частину. Таким чином можна сказати, що поза межами національних 

систем дійсно існує автономне комерційне право.  

Але ми ще й можемо вказати найсильніший аргумент проти lex mercatoria, він 

полягає в тому, що жодна національна правова система не визнає lex mercatoria. Ні 

одним законодавством світу не допускається можливість вибору lex mercatoria як 

права, що застосовується до договору таким самим колізійним шляхом, яким 

обираються національні правові системи. 

Візьмемо до прикладу Регламент ЄС про право, яке застосовується до 

договірних зобов’язань № 593/2008 (Рим І). Оскільки це новітнє законодавство з 

міжнародного приватного права, воно має бути найбільш прогресивним. Регламент 

Рим І хоча й враховує можливість застосування lex mercatoria, проте не визнає його 

окремим правопорядком. Це можна прослідкувати із системного тлумачення 

Регламенту. Так, у п. 13 Преамбули зазначено, що Регламент не забороняє сторонам 

включати шляхом посилання у їхній договір недержавне право або міжнародну 

конвенцію. У ч. 1 статті 12 Регламенту перелічено ознаки, якими повинно володіти 
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право, щоб його можна було застосувати до договору: «Право, що застосовується до 

договору, в силу Регламенту, повинно регулювати, зокрема: а) тлумачення; b) 

виконання; c) в рамках повноважень, якими наділений суд його процесуальним 

правом, наслідки повного чи часткового порушення договору, включаючи 

встановлення збитків у тій мірі, в якій воно врегульоване нормами права; d) 

різноманітні шляхи погашення зобов’язань, а також приписи та заборони дій; e) 

наслідки нікчемності договору [37]. Здавалося б, lex mercatoria, а точніше – його 

різновид Принципи УНІДРУА, володіють вищезазначеними якостями, а тому 

цілком могли би бути визначеними як застосовне до договору право. Проте з 

цілісного тлумачення Регламенту випливає, що під правом, яке застосовується до 

договорів, мається на увазі право національне – країни-учасниці ЄС. 

З-поміж усіх світових нормативно-правових актів єдине найбільш чітке 

відсилання до lex mercatoria було зроблене лише в Міжамериканській Конвенції про 

право, яке застосовується до міжнародних договорів (1994 р.), стаття 10 якої 

зобов’язує суди вирішувати справи, застосовуючи додатково до національного 

права lex mercatoria, щоб «забезпечити вимоги правосуддя і чесності у конкретній 

справі» [100, с.201]. 

Тобто в найкращому випадку законодавчими актами визнається латентне, в 

якості умов договору, чи допоміжне по відношенню до національного права 

застосування lex mercatoria. 

В той час як, суди національних юрисдикцій не застосовують lex mercatoria як 

право, оскільки їхнє законодавство не дає їм таких повноважень, єдиними 

фактичними правозастосувачами lex mercatoria виступають міжнародні комерційні 

арбітражні суди. Тому остаточну крапку в дискусії з приводу lex mercatoria можна 

поставити ґрунтуючись на тому, як lex mercatoria розуміють самі правозатосувачі, 

тобто арбітри. Виявляється, що здебільшого вони не сприймають lex mercatoria як 

окреме самостійне право. Наприклад, у середовищі Міжнародної Торгової Палати 

lex mercatoria розуміють як звичаї, й хоча, з одного боку, дуже широко тлумачать 

міжнародне звичаєве право, але, в той же час, вважають, що таке право не зможе 

замінити норми національного законодавства і лише його доповнює [145, с.179]. 
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Отже, незважаючи на те, що до lex mercatoria входить чимало регуляторних 

інструментів, правового матеріалу уже напрацьовано стільки, що можна написати 

міжнародний комерційний кодекс. При цьому lex mercatoria не може існувати як 

окрема система права, бо вона не містить імперативних норм.  

Тому уся ця дискусія показує, що не потрібно будувати якусь окрему третю 

транснаціональну систему права на чолі із Принципами УНІДРУА, натомість 

напрацьований в рамках lex mercatoria правовий матеріал, в першу чергу, Принципи 

УНІДРУА потрібно інтегрувати у національні правові системи. І це становить 

серйозний виклик для національних систем права. 

В даній роботі ми пропонуємо наступний вихід: уніфікувати національні 

норми договірного права відповідно до тих положень, які пропонуються 

Принципами УНІДРУА. 

Але для того, щоб показати доцільність уніфікації, потрібно довести високу 

якість та ефективність правових норм, які пропонуються Принципами УНІДРУА. Це 

можна зробити лише співставляючи норми Принципів із кореспондуючими нормами 

національного права. Лише шляхом кропіткого порівняльного аналізу можна 

з’ясувати, чи доцільно державі Україна, як і будь-якій інші державі, змінювати своє 

договірне право на користь тих вирішень, які пропонуються Принципами 

УНІДРУА.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


58 

ВИСНОВКИ до РОЗДІЛУ І 

1. Прийняті у 1994 році Інститутом УНІДРУА Принципи міжнародних 

комерційних договорів становлять перший і єдиний в світовому вимірі акт 

уніфікованого договірного права. Цей акт не просто набір положень, він має 

системний характер і широко репрезентує загальні принципи договірного права, такі 

як: добросовісність, розумність, збереження договору (favor contractus), 

справедливість, свобода договору, обов’язковість договору, обов’язок діяти 

добросовісно у переддоговірних відносинах (сulpa in contrahendo), обов’язок 

добросовісно передомовитися й адаптувати договір відповідно до непередбачуваної 

зміни обставин (rebus sic stantibus); принцип захисту очікувань, принцип повного 

відшкодування; принцип розсудливості, ідею запровадження політики проти 

нечесності, обов’язок співпрацювати, а також право боржника на виправлення. 

2. Численні факти прямого застосування Принципів УНІДРУА як права до 

договору, а також їхнього використання як моделі для уніфікації національного та 

наднаціонального законодавства, підтверджують той факт, що Принципи становлять 

найвищий стандарт договірного права в світі.  

3. В той же час цей акт не є обов’язковим для застосування. Щоб якось 

виправдати можливість застосування Принципів, вчені здебільшого характеризують 

цей документ, як різновид lex mercatoria і пропонують його застосовувати під 

виглядом «звичаїв міжнародної торгівлі». Таким чином з моменту, коли Принципи 

УНІДРУА потрапили в поле зору науковців, їх ототожнили із феноменом lex 

mercatoria.  

4. Ми не заперечуємо, що Принципи УНІДРУА можна сприймати як джерело 

права lex mercatoria, але разом з тим, проаналізувавши концепцію lex mercatoria, як 

її пропонують розуміти багато науковців, а саме як окрему, третю поряд із 

міжнародним та національним, транснаціональну систему комерційного права, 

вважаємо, що надмірна концентрація уваги вчених на ототожненні Принципів 

УНІДРУА та lex mercatoria не є виправданою, оскільки таким чином зникає 

розуміння того, що Принципи УНІДРУА, в першу чергу, – це загальні принципи 

права, а не акт міжнародного комерційного права. У такій якості – як «принципи 
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права» – Принципи УНІДРУА можуть бути прийняті будь-якого системою права, не 

тільки транснаціональною комерційною, але й національною правовою системою 

будь-якої країни, яка прагне уніфікувати своє право згідно з найвищим в світі 

стандартом договірного права. 

5. З появою електронної комерції фізичні особи отримали можливість брати 

участь у транзакціях, що перетинають кордони держав. З цього випливає, що 

транснаціональне право мало би стати, з часом, не комерційним, а приватним. Це 

означає, що поділ права на комерційне і цивільне більше не є виправданим. Це 

також означає, що проблема дуалізму комерційного і цивільного права, яка існує на 

національному рівні в багатьох країнах і своєчасно не була вирішена, тепер 

перенеслася на міжнародний рівень. Таким чином, ми ще раз підтверджуємо нашу 

тезу, що Принципи УНІДРУА треба розглядати не як основоположний акт в системі 

транснаціонального комерційного права lex mercatoria, а як уніфіковане договірне 

право (Unifrom Contract Law). Це договірне право, уніфіковане у всесвітньому 

вимірі, повинно у всіх юрисдикціях поширюватися на всі види договірних відносин 

чи то між комерсантами, комерсантами і державами в якості особи приватного 

права, транснаціональними корпораціями і дрібним бізнесом, сімейним бізнесом і 

споживачами, фізичними особами тощо.  

6. Було з’ясовано, що єдиний легітимний спосіб застосування Принципів 

УНІДРУА, який не спричиняє жодних порушень законодавства, це застосування 

Принципів УНІДРУА в якості загальних принципів права, що доповнюють 

Віденську конвенцію. 
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Р О З Д І Л  ІІ 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ УНІДРУА ТА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА РОЗВИНУТИХ КРАЇН 

2.1. Принципи УНІДРУА – як нова форма уніфікації 

Методологію розробки Принципів УНІДРУА як норм, що були створені на 

міжнародному рівні у спосіб неофіційної уніфікації, можна пояснити шляхом 

характеристики самого поняття «уніфікація». 

Окремо для цілей даної роботи ми надали таке визначення «уніфікації» – це 

процес розробки на основі компаративного аналізу єдиних норм договірного права з 

метою подальшого встановлення однорідного регулювання договірних відносин в 

світових масштабах. 

У широкому значенні, А.С. Довгерт характеризує уніфікацію як 

«правотворчий процес, спрямований на створення правових норм для декількох 

національних правових систем, який є засобом забезпечення однаковості 

національно-правових норм колізійних і матеріальних, що регулюють цивільно-

правові відносини з міжнародним елементом» [53, с.21]. Також заслуговує на увагу 

інше загальне визначення уніфікації, сформульоване В.І. Кисілем: «Уніфікація права 

(від лат. unie facere - робити єдиним) – це процес розробки і прийняття однакових 

норм національного права різних держав з метою однакового регулювання 

однорідних відносин із іноземним елементом» [57, с.48]. 

Треба зауважити, переважна більшість українських дисертантів, які 

намагалися дати повне визначення поняттю «уніфікації» стверджують, що 

уніфікація – це процес, який відбувається у два етапи: 1) створення уніфікованої 

норми, 2) її імплементація на національному рівні. І без другого етапу уніфікацію не 

можна вважати такою, що відбулася. Всі вони акцентують першочергову увагу на 

волі держав у цьому процесі уніфікації права. І таким чином звужують дане поняття, 

оскільки не беруть до уваги інші можливі способи уніфікації. Так, наприклад, 

В.В. Попко вважає, що «оскільки право входить у сферу внутрішньої виключної 

юрисдикції держави, єдиним способом створення уніфікованих норм являється 

співробітництво держав по створенню однакових правил у сфері міжнародних 
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приватних відносин» [70, с.24]. Л.Г. Варшаломідзе теж вважає, що міжнародно-

правовою уніфікацією є «спільна діяльність держав, направлена на створення 

однорідного регулювання цивільних відносин з іноземним елементом із 

використанням міжнародно-правових засобів, тобто шляхом укладення 

міжнародних договорів» [47, с.17]. О.В. Руденко, у свою чергу, вказує, що 

уніфікація можлива лише між державами, пов’язаними певною формою 

міжнародно-правового співробітництва [74, c.48]. 

Очевидно, що жодна з таких характеристик уніфікації навіть приблизно не 

наближається до того правотворчого процесу, в рамках якого були створені 

Принципи УНІДРУА, і зараз триває процес інтеграції цього акту в національні 

юрисдикції. 

Адже Принципи УНІДРУА являють собою уніфіковане договірне право, але 

при цьому взагалі не передбачається, що цей акт повинен бути частиною 

національного права. Що ж тоді уніфікація, якщо держави взагалі в цьому процесі 

не відіграють жодної ролі, і як, в такому разі, уніфікація має відбутися? 

Спроби відповісти на ці два питання в українській науці вже були. 

Десь найближче до потрібного нам у цій роботі розуміння «уніфікації» 

наблизилася українська дослідниця О.К. Порфір’єва. Вона описала уніфікацію «як 

процес створення, зміни і припинення правових норм і регуляторів, що протікає на 

міжнародному і внутрішньодержавному рівні, а також уніфікованого їх 

застосування і тлумачення, направленого на подолання або згладжування 

відмінностей в національних правових системах на основі загальновизнаних 

принципів права, всі засоби, які сприяють уніфікованому регулюванню відносин, 

можуть розглядатися як визначені форми уніфікації в широкому розумінні» [72, 

c.59]. Ця авторка пропонує розуміти Принципи УНІДРУА як «нову самостійну 

форму уніфікації» [71, c.12]. Отже, в українській науці вже одного разу Принципи 

УНІДРУА були визнані як певна форма уніфікації, але далі декларативного 

визнання ця думка не розвинулася. А далі потрібно зрозуміти, яким же ж чином така 

«форма уніфікації» як Принципи УНІДРУА має вплинути на встановлення 

однорідного регулювання договірного права в масштабах всього світу. 
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Щодо цього питання, українська вчена З.І. Боярська вказує, що уніфікація має 

відбутися на основі природньої конвергенції. «Уніфікація права, – пише вона – це 

приведення до певної відповідності норм міжнародного і національного права, що 

здійснюється за наявності конвергенції і приводить значною мірою до того, що 

уніфікація між різними національними правовими системи відбувається 

«натурально», немов би сама собою» [46, c.10].  

Ми, звичайно, погоджуємося із такою думкою. Дійсно національна правова 

система здатна природно конвергувати уніфіковані норми, і це може відбутися 

навіть без прийняття державою певного нормативно-правового акту. Але таке 

загальне твердження не дає відповіді, як саме повинна відбуватися конвергенція.  

В останньому за часом дисертаційному дослідженні І.А. Діковської вказується 

як «окремий спосіб уніфікації сучасного права – виділення та застосування 

принципів права, спільних для різних правових систем, згідно із міжнародними 

стандартами» [50, с. 49]. Це визначення дуже влучне, якщо розглядати уніфікацію в 

рамках Принципів УНІДРУА, які дійсно є спільними принципами приватного права, 

що були виділені на міжнародному рівні і перетворилися на міжнародний стандарт. 

Проте знову ж таки це визначення не дає чіткої відповіді, як інтегрувати Принципи 

УНІДРУА у національну систему права так, щоб вони безпосередньо 

застосовувалися національними правозастосувачами. 

У попередньому розділі ми зазначали, що вчені припускали, що популярність 

Принципів у міжнародному комерційному арбітражному суді приведе до їхнього 

застосування суддями національних судів, але так не сталося. За даними бази 

ЮНІЛЕКС станом на 2015 рік в національними судами різних країн світу винесено 

всього 227 рішень з посиланням на Принципи УНІДРУА. Це мізерний показник, 

щоб стверджувати, що ідея спрацювала. Тому потрібно шукати інші шляхи. 

Спробуймо піти шляхом класичної уніфікації і припустімо, що Принципи 

УНІДРУА можна законодавчо закріпити. 

В контексті України цей шлях навіть виглядає ймовірним, оскільки Україна 

взагалі тяжіє до того, щоб будь-які регуляторні механізми закріплювати в 

законодавчому порядку. Позитивіське праворозуміння, яке збереглося з радянських 
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часів, досі виливається в те, що на політичному рівні чимало суспільних вирішень 

намагаються вивести на рівень закону. 

Тим паче, в Україні вже є досвід імплементації в національне законодавство 

актів lex mercatoria. Наприклад, Указом Президента України № 566/94 від 1994 року 

було встановлено, що розрахунки за зовнішньоекономічними договорами повинні 

здійснюватися відповідно до Уніфікованих правил та звичаїв для документарних 

акредитивів або Уніфікованих правил з інкасо Міжнародної торгової палати [14]; 

ГКУ зобов’язує застосовувати до поставки товарів, яка відбувається в межах 

України правила ІНКОТЕРМС МТП [6]. З таким же успіхом український парламент 

може надати зобов’язальної сили Принципам УНІДРУА, хоча б принаймні для того, 

щоб регулювати зовнішньоекономічні договори. 

Якщо йти законодавчим шляхом, тоді зникає питання, яким чином держава 

Україна чи будь-яка інша держава світу інтегрує у свою правову систему Принципи 

УНІДРУА. Натомість виникає питання: чому держава Україна чи інші держави 

мають бути зацікавлені це зробити? 

Відповідь проста: Україна, як і будь-яка інша держава світу, прагне бути 

конкурентноспроможною і змагається за те, щоб запропонувати краще правове 

регулювання. 

Але не все так просто. Законодавча уніфікація насправді має приховану 

проблему: різнотлумачення в національних контекстах текстуально однакових норм. 

Вперше на ілюзію легкості уніфікації звернули увагу К. Цвайґерт і Х. Кьотц [77, c. 

44-45]. Зокрема вони зазначали, що уніфікацію не так вже й легко провести. Те, що 

держави у своєму законодавстві пропишуть текстуально однакові норми, аж ніяк не 

означає, що ці норми будуть вести до аналогічних вирішень справ судами різних 

країн. В Україні на цю проблему вказує вчена І.А. Діковська, зокрема вона зазначає, 

що «Міжнародні договори розробляються і приймаються для уніфікованого 

регулювання певних відносин. Їхнє застосування у порядку, передбаченому для 

національного законодавства, не дозволяє досягти цієї мети» [51, с. 7] 

Тому законодавче закріплення Принципів УНІДРУА насправді не посприяє 

уніфікації договірного права – це не тільки малоймовірний, але й хибний шлях.  
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Однорідності регулювання в масштабах всього світу можна досягти лише в 

тому випадку, якщо будуть встановлені єдині підходи і розуміння того, яку 

інформацію несуть в собі норми, і як вони повинні застосовуватися. Щоб віднайти 

ці розуміння ми пропонуємо провести компаративний аналіз і побачити, з яких 

систем права були взяті ті чи інші норми Принципів УНІДРУА, і яка існувала там 

практика застосування цих норм.  

Тож ми вважаємо, що уніфікацію договірного права в рамках Принципів 

УНІДРУА можна провести лише через здійснення компаративного аналізу норм 

Принципів та норм національного права різних країн. Оскільки Принципи 

УНІДРУА – це акт уніфікованого договірного права, в якому були вибрані з різних 

правових систем світу найкращі вирішення і таким чином Принципи УНІДРУА 

фактично підводять всі системи світу під спільний знаменник. 

Тому вслід за розробниками Принципів УНІДРУА ми пройдемо такий же 

шлях кропіткого порівняльного аналізу, завдяки якому були створені уніфіковані 

норми Принципів УНІДРУА. При цьому зазначимо, що наш порівняльний аналіз є 

цілком незалежною роботою, тому що в Принципах УНІДРУА навмисно було 

приховано посилання на національні системи права [3, c. xxi].  

Отже, через порівняльний аналіз можна буде побачити усі переваги Принципи 

УНІДРУА і зрозуміти, яким чином можна збагатити національне право тими 

нормами, ідеями та концепціями, що їх пропонують Принципи. 

Сам факт появи Принципів УНІДРУА свідчить про те, що уніфікація вже 

відбулася, своїм порівняльним аналізом ми лише хочемо це довести і показати. 

 

2.2. Порівняльний аналіз договірного права 

Для порівняння ми обрали 4 національних системи права: німецьку, 

французьку, англійську та американську (США). Вибір перших трьох зумовлений 

тим, що це ключові системи, від яких походять усі інші національні правові 

системи. 

Наприклад, українське право базується на германському праві. Для побудови 

своїх систем германським правом також скористалися Австрія, Швейцарія, Греція, 
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Португалія, Росія, скандинавські та деякі інші країни. На романському праві 

базується правова система Італії та Бельгії, не кажучи вже про те, що в Бельгії діє 

кодекс Наполеона 1804 року. Загалом, романо-германська правова сім’я базується 

на римському цивільному праві. Тисячолітня тяглість правових традицій не може не 

викликати поваги. Тому, звичайно ж, для порівняння із Принципами УНІДРУА були 

обрані кодекси, які вперше зросли на традиціях римського права. Це Французький 

цивільний кодекс 1804 року – перший у світі кодифікований акт приватного права, а 

також Німецький цивільний кодекс 1900 року (реформований у 2002 р.) – перший 

детально структурований кодекс. 

З іншого боку, існує чимало країн, де взагалі немає цивільних кодексів. 

Фактично це всі країни, які колись входили до Британської корони. Тому право 

Англії теж було обране для порівняння із Принципами УНІДРУА.  

Тут треба також зазначити, що загальне право є дуже популярним на 

міжнародному рівні. Як сторони часто обирають його до свого договору, так і судді 

та арбітри охочі вирішувати судові справи, застосовуючи загальне право. Так 

австралійська дослідниця М. Кіліан, проаналізувавши 600 судових та арбітражних 

справ із бази даних ЮНІЛЕКС, встановила, що з них всього 21 справа була 

вирішена на основі Віденської конвенції суддями Австралії, Канади та США, решта 

– стосувалися континентальної Європи [130]. Тобто країни з системою загального 

права радше вдаються до свого права, ніж схильні застосовувати міжнародні 

уніфіковані акти, які існували до появи Принципів УНІДРУА. 

Тому на основі порівняльного аналізу англійського права можна зрозуміти 

чому, загальне право користується такою популярністю на міжнародному рівні, і чи 

може воно бути витіснене Принципами УНІДРУА. 

Право США для нашого порівняльного аналізу було обране тому, що воно, на 

відміну від класичного загального права, укладено в Уніфікований комерційний 

кодекс, а також Зводи договірного права, які були прийняті тоді, коли Принципи 

УНІДРУА перебували у розробці, і тому розробники Принципів консультувалися із 

цими актами. Право США можна вважати прогресивним не тільки тому, що воно 

відносно нове в часі (порівняно з давніми кодексами континентальної Європи) і 
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презентує систему загального права у суттєво відмінний спосіб (судова практика 

переписана у Рестейтменти-Зводи), воно є прогресивним також і тому, що до 

формування договірного права США залучаються економічні методи. Тому 

неодмінно Принципи УНІДРУА потрібно порівняти також із правом США. 

Не можемо перейти до порівняльного аналізу договірного права раніше, ніж 

зазначимо, що не існує однієї чітко визначеної структури інституту договірного 

права: в романо-германській системі договірне право розглядається крізь призму 

зобов’язального права. А в загальному праві існує сукупність прецедентів та деякі 

нормативно-правові акти, які стосуються тих чи інших аспектів договірних 

відносин, на те воно й загальне право, що не має жодної структури. 

Тому ми запропонували власну структуру договірного права, спираючись на 

яку можна почергово порівнювати ті чи інші норми. В залежності від шляху, який 

проходять договірні відносини, ми виділили такі структурні елементи: формування 

договору, виконання договору, ускладнення і неможливість виконання та 

невиконання. 

 

2.2.1 Формування договору 

Встановлення факту виникнення договору потрібне для того, щоб, по-перше, 

було ясно, чи договір насправді укладений, по-друге, щоб «розуміти, з якого 

моменту сторони починають бути зобов’язаними одна перед одною» [143, с.49], а 

по-третє, щоб за необхідності можна було довести існування договору перед третіми 

особами. Для виконання вищезазначених завдань кожна правова система 

напрацювала відповідні норми, які дозволяють ідентифікувати, чи пройшли сторони 

процедуру «укладення договору», тобто чи були їхні відносини інституціоновані як 

договір і чи підпадають вони таким чином під регулювання договірним правом. 

Фактично, договір виникає, коли особи досягнуть спільного бачення того, що 

кожна з них сподівається отримати після його виконання. Юридично момент 

укладення договору у всіх правових системах світу відображений у вигляді акцепту 

оферти, тобто прийняття пропозиції, яка містить у собі умови майбутнього 

договору. Щоб пропозиція і її прийняття мали статус оферти й акцепту, вони 
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повинні відповідати певним критеріям. Оферта зобов’язує того, хто її ініціював, 

вступити у договір, якщо інша особа прийме цю оферту [80, с.524]. Акцепт в 

ідеальному випадку повинен бути безумовний і складатися із одного слова «згоден» 

[48, с.512]. Концепція оферти і акцепту є універсальною для всіх правових систем. 

Проте в окремих характеристиках цих понять правові доктрини розходяться. 

Перед тим, як перейти до розгляду кожної окремої національної доктрини, 

зауважмо, що вітчизняне цивільне право обмежує етап укладення договору нормами 

про оферту та акцепт. В даному пункті ми розширили спектр тих питань, які повинні 

розглядатися в контексті початку договірних відносин. Йдеться про переговори, 

переддоговірну відповідальність, укладення договору на типових умовах, частково 

зачіпається питання змісту договору тощо. Тому цей пункт названий не «Укладення 

договору» (conclusion), а «Формування договору» (formation). Формування договору 

не обмежується регулюванням порядку його укладення, щоб набути чинності, 

договір повинен бути укладений на правомірних підставах і відповідати істинній 

волі сторін. Тому даний пункт також дещо зачіпає питання дійсності договору. 

Принципи УНІДРУА. Порядок формування договору регулюється Розділом 1 

Глави 2 Принципів УНІДРУА. У статті 2.1.1 цього розділу сказано, що договір 

вважається укладеним не тільки завдяки акцепту оферти, але й також, якщо 

поведінка сторін у достатній мірі свідчить про досягнення згоди. 

Оферта. Відповідно до статті 2.1.2 Принципів УНІДРУА, оферта – це 

пропозиція укласти договір, яка є достатньо визначена (sufficiently definite) і виражає 

намір оферента нести зобов’язання за договором у разі акцепту [3, c.39]. Як 

роз’яснено у коментарі 1 до ст. 2.1.2 ПУ «Навіть істотні умови … можуть бути не 

визначеними в оферті, що не обов’язково призведе до її недостатньої визначеності: 

все залежить від того, чи мав оферент, роблячи оферту, чи адресат оферти, 

приймаючи її, намір нести зобов’язання відповідно до цієї домовленості, і чи 

відсутні умови можуть бути визначені шляхом тлумачення тексту домовленості 

відповідно до …[положень Глави 4 Принципів УНІДРУА «Тлумачення»] або 
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доповнені відповідно до [положень Розділу 1 Глави 5 Принципів УНІДРУА 

«Зміст»]» [3, с.39]. 

Наприклад, у статті 5.1.7 «Визначення ціни» Глави 5 Принципів УНІДРУА 

дається роз’яснення, яким чином визначити ціну, якщо вона не була встановлена у 

договорі. 

Для порівняння, Віденська конвенція у питанні ціни договору має суттєві 

внутрішні суперечності. Стаття 14 Віденської конвенції передбачає, що ціна чи 

можливість її визначення, повинні бути зазначені в оферті, в той час як стаття 55 ВК 

прописує порядок визначення ціни, коли вона не була вказана заздалегідь [4]. Тобто, 

виходячи зі статті 14 ВК, якщо в оферті не було прямо чи конклюдентно зазначено 

ціну, то договору не існує, натомість стаття 55 ВК вказує, що договір без ціни може 

бути укладений, а ціну можна вирахувати потім. Така недосконалість норм 

Віденської конвенції пояснюється намаганням її авторів врахувати протилежні 

підходи різних систем права [121]. 

На відміну від Віденської конвенції, автори Принципів УНІДРУА були вільні 

від політичного тиску, тому вони не намагалися знайти консенсус між підходами, 

але пробували обрати найкращі вирішення (best solutions) з тих, які пропонувалися 

різними системами. Тому Принципи УНІДРУА допускають можливість укладення 

договорів без визначення не тільки ціни, але й інших умов. Ми вважаємо, що у 

цьому випадку Принципи УНІДРУА обрали найкраще вирішення, адже дійсно 

існують договори, де сторони наперед не можуть визначити конкретні умови, 

наприклад, дуже часто в сільськогосподарських відносинах між виробником і 

закупівельником договори існують у вигляді загальної домовленості, тоді як 

конкретні умови можуть бути визначені лише по факту появи урожаю. Не вводити 

такі договори у правове поле означає залишати селянина незахищеним.  

Тож відповідно до Принципів УНІДРУА договори можуть укладатися на 

основі оферт, у яких не зазначено всі істотні умови. Але! Це не означає, що 

Принципи допускають у всіх випадках укладення договорів без визначених умов. 

Усе залежить від того, про які саме умови йдеться. Тут потрібно приділити увагу 

самому поняттю «умови договору». Зазначимо, що відповідно до цивілістичної 
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доктрини континентального права усі умови договору поділяються на «істотні» 

(essentialia), «звичайні» (naturalia) та «випадкові» (accidentalia) [48, с.518]. Про 

можливість незазначення істотних умов вже йшлося вище. Звичайні умови 

прописуються у цивільному законодавстві для конкретного виду договору, тому 

сторони їх можуть теж не зазначати у договорі, оскільки такі умови будуть діяти 

автоматично. Основна риса звичайних умов полягає в тому, що вони диспозитивні. 

Фактично – це диспозитивні норми законодавства, які сторони можуть замінити на 

свої власні умови. Власні умови сторін – це і є «випадкові» умови [81, c.474], або як 

їх іще називає І.І. Зазуляк «суб’єктивно істотні умови» [55, с.5]. Випадковою є будь-

яка умова, яка із суб’єктивних підстав важлива для сторони до такої міри, що вона 

наполягає на її внесенні у договір, і без такої умови договір не може вважатися 

укладеним [81, с.518]. 

Виходячи з такого поділу умов, можемо зазначити, що відповідні положення 

Принципів УНІДРУА можуть замінити собою істотні та звичайні умови договору, 

як-от: статті 5.1.6 (Визначення якості виконання), 5.1.7 (Визначення ціни), 6.1.1 

(Строк виконання), 6.1.4 (Порядок виконання), 6.1.6 (Місце виконання) і 6.1.10 

(Невизначеність валюти) тощо. Тому без цих умов договір згідно з Принципами 

УНІДРУА все одно вважається укладеним. Але коли йдеться про випадкові умови, 

тобто ті умови, на яких наполягає одна зі сторін, то допоки такі умови не будуть 

внесені, договір відповідно до статті 2.1.13 Принципів вважається неукладеним. 

З цього приводу у коментарі до статті 2.1.2 ПУ «Визначеність оферти» 

роз’яснюється, що: «Пропозиція може містити всі істотні умови договору, і тим не 

менш, у випадку акцепту не зобов’язувати особу, яка її пропонує, якщо укладення 

договору залежить від досягнення згоди стосовно деяких неістотних умов, що 

залишились відкритими в пропозиції (див. статтю 2.1.13)» [3, с.43]. 

Відповідно до ст. 2.1.4(1) ПУ оферта вважається відкличною. Така норма 

авторами Принципів УНІДРУА була прийнята з урахуванням того, що ще до 

прийняття Принципів норма про відкличність оферти вже була встановлена 

Віденською конвенцією (ст. 16 ВК), тому правильним було підтримати вже існуюче 

рішення [3, c.42]. 
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Ми вважаємо, що, виходячи із принципу свободи договору, оферту доцільно 

вважати відкличною, якщо звичайно її обумовити чіткими рамками для 

недопущення порушення прав одержувача оферти. Такі рамки встановлені у 

ст. 2.1.4(2) ПУ. Зокрема йдеться про те, що оферту не можна відкликати, якщо 

одержувач оферти мав достатні підстави сприймати її як безвідкличну і діяв 

відповідним чином, покладаючись на таке сприйняття [1, c.39].  

На завершення огляду норм про оферту треба зазначити, що автори Принципів 

дуже детально підійшли до питання оперування офертою і прописали можливість не 

лише її відкликання, але й скасування. Скасувати оферту можливо до того, як 

адресат її отримав або ж одночасно з її отриманням, навіть якщо в самій оферті 

зазначено, що вона безвідклична (ст. 2.1.3 ПУ) [1, c.38], а відкликати можна до 

відправлення акцепту (ст. 2.1.4 ПУ).  

Акцепт. Згідно із Принципами УНІДРУА акцепт – це вираження згоди із 

офертою усно, письмово чи у вигляді поведінки. Відповідно до ст. 2.1.7 ПУ усний 

акцепт – це негайна відповідь на усну оферту, або оферту, зроблену в режимі 

реального часу. Така ж норма зазначена у Віденській конвенції (ст.18(2)). 

Письмовий акцепт інколи потребує часу, якщо такий час не зазначений у самій 

оферті, ст. 2.1.7 ПУ каже, що відповідь має бути дана в розумний строк. Відповідно 

до статті 2.1.8 ПУ, перебіг строку на акцепт починається з моменту відправлення 

оферти, тобто з моменту, коли оферта перестає перебувати під контролем оферента. 

Акцепт, який акцептант надіслав із запізненням, усвідомлюючи, що оферент його 

отримає тоді, коли оферта вже втратить чинність, такий акцепт вважається 

нечинним. Але це не означає, що договір вже втрачено, можливість укладення 

відповідно до ст. 2.1.9(1) ПУ залежить від волі оферента. Проте, якщо акцепт 

надійшов з якихось причин із запізненням, але був відправлений вчасно, тоді 

відповідно до ст. 2.1.9(2) ПУ договір вважається укладеним, якщо тільки оферент 

негайно не зазначить, що його оферта втратила чинність.  

Крім класичного вербального акцепту стаття 2.1.6(3) Принципів УНІДРУА 

також передбачає «фактичний акцепт», коли укладення договору співпадає із 

правовідносинами, що вже реально розпочалися [1, с.66]. Акцепт у вигляді 
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поведінки має місце тоді, коли певна дія, наприклад перерахунок коштів чи 

відвантаження товарів, сама по собі виразно свідчить про наявність згоди із 

офертою [1, с.66] . 

У цьому ж контексті треба зазначити, що відповідно до Принципів УНІДРУА 

мовчання не є різновидом акцепту. На думку розробників документу, акцепт 

повинен проявляється у вигляді виконання дій, наприклад, внесення авансу, 

відправки товарів, початку виконання робіт тощо, але не бездіяльності. 

Згідно із Принципами, договір вважається укладеним з моменту отримання 

акцепту оферентом. Такий же підхід закріплений у Віденський конвенції (ст.18(2). 

Згідно зі статтею 2.1.11(1) Принципів УНІДРУА, акцепт, що містить зміни, 

вважається новою офертою. Ця ж стаття передбачає наслідки висунення нової 

оферти, які полягають у тому, що пропозиція зустрічної оферти автоматично 

означає відхилення попередньої оферти, тобто можливості акцептувати первісну 

оферту більше не існує.  

Якщо суто теоретично акцепт має бути безумовним, то абсолютна більшість 

реальних ситуацій, свідчить про те, що переважно ніхто не погоджується укласти 

договір на запропонованих умовах, люди зазвичай намагаються коригувати і 

уточнювати те, що їм пропонують. Принципи УНІДРУА визнали, що чистого 

акцепту на практиці не існує. Стаття 2.1.11(2)ПУ допускає, що акцепт може містити 

в собі деякі доповнення чи коригування оферти, якщо вони суттєво не змінюють її 

зміст і якщо оферент проти них негайно не заперечує [3, c.55]. Віденська конвенція 

таким же чином визначає змінений акцепт, але у ній це питання дуже зарегульоване 

(ст.19(3) ВК). 

Інші норми, що стосуються формування договору. На практиці обмін 

офертою та акцептом не є настільки схематичним [75, c.184]. Сторони ведуть 

довготривалі переговори, роблять багато розрізнених заяв, підписують протоколи 

про наміри тощо. Логічно, що зрештою пропозиція однієї сторони є завершальною, 

а інша на неї згоджується, тобто в остаточному результаті відбувається акцепт 

оферти. Але чи завжди можливо у переговорах прослідкувати, хто ж виявився 

оферентом, а хто акцептантом і на яких все-таки умовах був укладений договір? 
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Французький вчений Р. Саватьє розглядав такі ситуації як «складні явища, які 

коректують класичну схему укладення договору» [75, c.184]. Ми їх визначимо як 

«дискусійні відносини під час укладення договору». Для таких відносин Принципи 

УНІДРУА, крім загальних положень про оферту та акцепт, передбачають ще й інші 

норми стосовно укладення договору.  

Трапляється, наприклад, що підприємці не вдаючись в деталі, вирішують, що 

для них дані умови вигідні, і швидко, аби не втратити вдалу оборудку, укладають 

договір. А вже потім по-факту починають між собою з’ясовувати, про що ж все-таки 

вони домовилися. На цей випадок стаття 2.1.12 ПУ встановлює, що договір може 

бути доповнений несуттєвими умовами, якщо повідомлення про таке доповнення 

надійшло одразу після його укладення й інша сторона «без невиправданої затримки 

не заперечила проти змін» [3, c.57]. Ст. 2.1.12 ПУ не застосовується, якщо зміни чи 

доповнення стосуються істотних умов, або коли з моменту укладення пройшов уже 

тривалий проміжок часу. 

Інколи сторони, укладаючи договір, зумисне залишають певні деталі на потім. 

Щоб врегулювати таку ситуацію стаття 2.1.14 ПУ допускає укладення договору зі 

свідомо неврегульованими умовами. 

Російські цивілісти І.Б. Новицький, Л.А. Лунц навіть у радянські часи, коли 

панував цілковитий нормативізм, припускали, що: «У договорах між приватними 

особами необов’язково, щоб з самого початку з повною ясністю і точністю було 

визначено зміст правовідносин між кредитором та боржником. Для визнання 

договору дійсним досить того, щоб у ньому містилися достатньо ясні вказівки, за 

допомогою яких можна з’ясувати предмет вимоги кредитора, або щоб у договорі 

було надано який-небудь масштаб, за допомогою якого можна встановити зміст 

зобов’язання [65, с.156]». 

Попри те, що в теорії можливість існування договору без визначених умов 

припускалася і раніше, саме Принципи УНІДРУА стали першим правовим актом, 

який дану ситуацію врегулював нормативно. Так, ст. 2.1.14 ПУ встановлює, що 

пропущені умови можуть бути визначені в подальшому: 1) самими сторонами; 2) 

третьою особою; 3) в будь-який альтернативний спосіб. Альтернативний спосіб 
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визначення умов з-поміж іншого передбачає звернення до Розділу 1 Глави 5 ПУ, 

яким регулюється зміст договірних зобов’язань. 

Укладення договору на типових умовах. Коли йдеться про комерційні 

договори, дуже часто замість оферти та акцепту, підприємства обмінюються 

стандартними проформами договорів. Тут виникає одразу кілька проблем, кожна з 

яких потребує належного нормативного врегулювання. По-перше, у типових 

умовах, розроблених в односторонньому порядку, з-поміж іншого, можуть бути 

прописані якісь незвичні або навіть сумнівні положення, по-друге, у типових умовах 

може бути зазначено одне, а сторони на словах домовлялися про зовсім інше і, по-

третє, підприємства могли взаємно обмінятися власними типовими умовами так і не 

узгодивши, яка ж із проформ становить зміст їхнього договору [43, с.61]. 

Принципи УНІДРУА встановлюють ряд спеціальних норм щодо договорів, 

укладених із застосуванням типових проформ (статті 2.1.19-2.1.22). 

По-перше, Принципи передбачають, що неочікувані формулювання типових 

умов є недійсними, якщо тільки сторона, якій вони пропонуються, прямо їх не 

прийняла (2.1.20 ПУ) [3, c.75].  

По-друге, що стосується конфлікту між типовими умовами та тими умовами, 

на яких наполягає одна зі сторін, то стаття 2.1.21 Принципів УНІДРУА каже, що 

діють нові умови сторони, а не типові умови [3, c.78]. Такий механізм врегулювання 

становить єдиноможливе вирішення, оскільки зміст договору полягає у тих умовах, 

у яких сторони спільно відобразили свою волю. Бажано, звичайно, нову умову 

закріплювати у письмовому вигляді, можна окремим документом, який долучається 

до типових умов. 

По-третє, Принципи пропонують оригінальне регулювання ситуації конфлікту 

типових умов. Часто підприємці вступають у договір, обмінявшись по електронній 

пошті своїми типовими умовами, і вважають, що договір між ними існує. У випадку 

спору виявляється, що не можливо визначити, чиї типові умови є основою договору, 

кожна сторона наполягає на своїх умовах. Така ситуація отримала назву «зіткнення 

типових умов» (Battle of forms). «Зіткнення типових умов» – це конфлікт, який 

виник з огляду на те, що і оферент, роблячи оферту, і адресат оферти, приймаючи її, 
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звернулися до своїх власних типових умов. Якщо застосувати суто формалістський 

підхід, то такий конфлікт треба вирішувати на основі положень про обмін офертою і 

акцептом: договір буде вважатись укладеним на основі тих умов, які були надіслані 

останніми або тих, до яких востаннє звертались, оскільки останні умови становлять 

зустрічну оферту [1, c. 72]. Розробники Принципів такий традиційний підхід назвали 

доктриною «останнього пострілу» і разом з тим відхилили її, натомість 

запропонували новий підхід, згідно з яким договір буде вважатись укладеним на 

основі узгоджених умов та тих типових умов, які є спільними по суті (Коментар до 

ст. 2.1.22 ПУ) [1, c. 72]. Такий підхід отримав назву «доктрина «нокауту». 

Інститут переддоговірної відповідальності. Вважається заслугою Принципів 

УНІДРУА, що це перший у світі правовий акт, яким було інституційовано 

переддоговірні відносини [46, c.45]. Проте це не зовсім так, початковий крок у 

цьому напрямку було зроблено Італійським Цивільним Кодексом 1942 року, в якому 

вперше було визнано загальний обов’язок добросовісно вести переговори і 

домовлятися (ст. 1337) [96, c.139].  

Але саме Принципи УНІДРУА загальний обов’язок добросовісності при 

переговорах розвинули в окремий механізм регулювання переддоговірних відносин. 

Цей механізм добросовісного ведення переговорів складається із трьох норм, у 

диспозиції яких встановлено: обов’язок розпочинати переговори із наміром укласти 

договір (ст. 2.1.15 ПУ); обов’язок конфіденційності у визначених випадках 

(ст. 2.1.16 ПУ); обов’язок повідомляти іншу сторону про всі обставини, що можуть 

стосуватися даного договору (ст. 3.2.5 ПУ). 

Відповідно до ст. 2.1.15 ПУ розпочинати переговори можна лише тоді, коли 

існує реальний намір укласти договір. Це не означає, що вступ у переговори 

зобов’язує сторони до укладення договору. Кожна зі сторін має право такі 

переговори завершити, якщо дійде до висновку, що переговори не досягають 

поставленої мети [46, c.45]. Норма ст. 2.1.15 ПУ має на увазі лише те, що переговори 

потрібно вести добросовісно із внутрішньою мотивацією укласти договір. Цю норму 

можна тлумачити і більш широко, наприклад, з точки зору добросовісності 

неприпустимим є затягування переговорів. 
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Норма про добросовісне ведення переговорів аж ніяк не декларативна. 

Відповідно до статті 2.1.15(2)ПУ на недобросовісного переговірника покладається 

відповідальність в обсязі завданих збитків [43, с.63]. У коментарі до цієї статті 

роз’яснюється, що: «постраждала сторона може стягнути завдані переговорами 

витрати, а також отримати компенсацію за втрачену вигоду через неможливість 

укласти інший договір з третьою особою (так званий «негативний інтерес», коли 

особа на шкоду собі покладалась на цей договір), хоча як збитки не рахується 

прибуток, який був би отриманий за умови укладення цього договору (так званий 

«позитивний інтерес» або очікування)» [3, с.66].  

Принципи УНІДРУА не тільки в загальному постановляють обов’язок вести 

переговори добросовісно, але й безпосередньо вирішують чи не найважливіше 

питання переговірного процесу, а саме: питання обміну конфіденційною 

інформацією. В першу чергу, треба наголосити на тому, що загального обов’язку 

конфіденційності не існує [43, с.63]. Стаття 2.1.16 ПУ встановлює, що незалежно від 

того, чи сторони вступлять у договірні відносини, розголошувати отриману в ході 

переговорів інформацію і не використовувати її у власних цілях не можна лише тоді, 

коли особа, даючи цю інформацію, чітко зазначила її як конфіденційну або якщо 

конфіденційний характер інформації сам по собі є очевидним [3, c.68]. Порушення 

конфіденційності тягне відповідальність за спричинену шкоду. Розмір збитків, з-

поміж іншого, включає в себе також і вигоду, яку отримав порушник обов’язку 

конфіденційності від передачі інформації третім особам. 

Як в підсумку визначив Л.Г.Варшаломідзе, відповідно ст.ст 2.1.15-2.1.16 

Принципів УНІДРУА сторона несе відповідальність не тільки за невиконання 

зобов’язання, некоректний виклад власних намірів (ведення іншої сторони в оману), 

але й за неправомірне використання інформації у власних цілях [47, c.76].  

На нашу думку, до переліку положень, що стосуються переговорного процесу, 

також потрібно віднести норму, якою встановлюється обов’язок повідомляти іншу 

сторону про всі обставини, що можуть стосуватися даного договору. 

Неповідомлення таких обставин, в деяких випадках, може розцінюватися як обман. 
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Укладення договору під впливом обману регулюється статтею 3.2.5 ПУ, яка 

розміщена у Главі 3 Принципів УНІДРУА «Дійсність».  

Німецьке право. Для укладення договору потрібне, перш за все, 

волевиявлення (Willenserklärungen) сторін. Німецьке право містить ряд загальних 

положень стосовно того, як потрібно розуміти волевиявлення особи, і які заяви 

треба вважати нікчемними. Згідно з цивільним кодексом, щоб зрозуміти заяву про 

намір, потрібно з’ясувати істинний намір, а не чіплятися за буквальне прочитання 

заяви (§133 НЦК) [18]. За німецьким правом вважається, що істинному 

волевиявленню не відповідають ті заяви, які були зроблені тільки для зовнішнього 

вигляду, зроблені несерйозно або із застереженням проти наміру, висловленого у 

заяві. Такі заяви про наміри німецьке законодавство визначає як нікчемні (§§ 116-

118 НЦК) [18].  

В другу чергу, сторони для того, щоб укласти договір, повинні досягти згоди у 

тому, що конституює їхній договір. Виходячи з цього німецькі правники 

сконструювали дві норми для врегулювання ситуацій, де брак згоди явно 

виражений, і де він прихований. Так, у першому випадку, якщо є сумніви, чи 

сторони домовилися з усіх пунктів договору, досягнення згоди з приводу яких 

вимагала одна зі сторін, тоді вважається, що в договір сторони не вступили (§ 154(1) 

НЦК) [18]. Але якщо сторони вважають, що вони вступили в договір і при цьому 

вони не помітили відсутність згоди з приводу певного пункту, тоді їхній договір 

вважається дійсним при умові, що вони б однаково уклали договір і без цього 

пункту (§ 155 НЦК) [18].  

У німецькому праві офертою (Antrag) в юридичному значенні вважається 

лише та пропозиція укласти договір, яку оферент раз висунувши не може відкликати 

або скасувати [140, c.56]. Відповідно до § 145 НЦК оферта є безвідкличною [18]. На 

практиці це означає, що, якщо оферент відмовиться від своєї оферти, то така відмова 

або ж взагалі буде проігнорована, або потягне за собою відповідальність у вигляді 

відшкодування збитків, яких міг зазнати одержувач оферти [78, с.57]. На нашу 

думку, безвідкличність оферти була встановлена законом для того, щоб слугувати 

запобіжником можливого порушення прав одержувача оферти, адже інституту 
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переддоговірної відповідальності у дореформеному німецькому праві не було. Хоча 

сьогодні такий інститут існує, проте оферта все одно визначається як безвідклична. 

Німецький цивільний кодекс не містить дефініції оферти і з його положень 

неможливо однозначно визначити, чи мали на увазі автори кодексу те, що оферта 

обов’язково повинна містити всі істотні умови майбутнього договору. З одного боку 

у §§ 315-317 НЦК містяться положення, які регулюють ситуації, коли виконання і 

те, що має буде надане взамін виконанню, підлягає подальшому визначенню 

стороною, обома сторонами, судом чи третьою особою, отже кодекс допускає, що не 

всі умови могли бути визначені в момент укладення договору. З іншого ж боку, у 

спеціальній частині кодексу, де прописано регулювання для окремих видів 

договорів, зазвичай, міститься обов’язковий перелік тих умов, які повинні бути 

визначені для конкретного виду договору. Німецька доктрина, у свою чергу, 

традиційно наполягає на тому, що в оферті повинні бути зазначені всі істотні умови 

майбутнього договору, хоча ця вимога не є настільки строга, як, наприклад, у 

французькому праві [140, c.59]. 

Акцепт (Annahme). Тоді як німецький цивільний кодекс не дає жодних 

визначень оферті, акцепту він приділяє набагато більше уваги. Відповідно до 

§ 147(2) НЦК акцепт повинен бути зроблений протягом часу, у який за нормальних 

обставин оферент очікує отримати відповідь, або ж у строк, вказаний у самій оферті 

(§ 148 НЦК). Проте якщо оферта була зроблена в присутності потенційної сторони 

договору, або в режимі реального часу, наприклад по скайпу чи телефону, тоді 

акцепт повинен бути здійснений негайно (§ 147(1) НЦК) [18].  

За класичним німецьким правилом, для того, щоб договір був укладений, 

акцепт обов’язково повинен надійти оференту (теорія «одержання») [78, с.201]. Що 

цікаво, в НЦК немає норми про одержання акцепту, натомість є загальне правило 

(Zugangsprinzip), що будь-яка заява набуває чинності лише по факту її отримання 

іншою стороною (§ 131(1) НЦК) [19, c.20].  

В той же час, НЦК допускає ситуацію, коли оферта акцептується без 

повідомлення оферента. Відповідно до § 151 НЦК таке можливо, якщо існує 
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відповідна звичаєва практика, або коли оферент сам відмовився від необхідності 

отримання повідомлення. 

Акцепт, здійснений із запізненням, НЦК регулює наступним чином: якщо в 

запізненні немає вини акцептанта, тоді акцепт за відсутності негайного заперечення 

оферента вважається чинним (§ 149 НЦК); але якщо одержувач оферти сам 

запізнився із акцептом, тоді його акцепт становить нову оферту (§ 150(1) НЦК) [18]. 

Акцепт, що містить зміни, також становить нову оферту (§ 150(2) НЦК) [18]. 

Переддоговірна відповідальність. Попри те, що німецький вчений 

Р. фон Ієрінг ще в 1861 році у своїй праці «Culpa in Contrahendo oder Schadensersatz 

bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen» сформулював ідею 

переддоговірної відповідальності [140, c.92], ця ідея не знайшла свого відображення 

при розробці кодексу в 1900 році. Суть концепції Ієрінга полягала в тому, щоб 

показати, що переговори – це теж правовідношення, яке покладає на сторони 

обов’язки, невиконання яких в свою чергу тягне за собою відповідальність [50, 

с.321], якщо договір внаслідок невдалих переговорів виявився нікчемним або якщо 

сторони не досягнули досконалої згоди. З часом ця ідея розвинулася у німецькій 

юридичній доктрині у переконання, що на переддоговірній стадії повинен 

застосовуватися принцип добросовісності [50, с.321]. Законодавчого закріплення ця 

ідея набула лише в 2002 році, коли в післяреформенний кодекс було додано дві 

норми §§ 241(2), 311(2) НЦК, які в сукупності встановлюють обов’язок зважати на 

інтереси потенційного контрагента на етапі переговорного процесу. 

Французьке право. Одразу слід зауважити, що «автори так званого 

Наполеонівського цивільного кодексу 1804 року не прописали умови формування 

договору чи, іншими словами, етап зустрічного волевиявлення (la phase de rencontre 

des volontés)» [109, c.16], тож французький кодекс навіть не містить положень щодо 

оферти й акцепту. 

Проте це не означає, що таких понять у французькому праві немає взагалі. 

Існують доктринальні визначення оферти та акцепту, а також деякі правила 

укладення договорів, виведенні із практики судів Франції.  
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Зокрема, із праць французьких вчених можна встановити, що оферта – це 

пропозиція, яка повинна містити у собі чітко визначені умови. Основною умовою 

згідно зі статтею 1108 ФЦК виступає предмет договору, щодо інших умов, то вони 

визначаються положеннями про відповідні види договорів, які прописані в окремих 

титулах книги ІІІ ФЦК. Наприклад, відповідно до статті 1583 ФЦК, істотними 

умовами (les éléments essentiels) договору купівлі-продажу є зазначення речі та її 

ціни [20].  

У французькому праві відкличність оферти (la retractation) вважається цілком 

допустимою дією, оскільки це вираз свободи волі особистості (l'expression de la 

volonté), якщо оферент більш не хоче укладати договір, то він може відкликати 

оферту [75, c.182]. Проте з правила про відкличність існують винятки: відкликати 

оферту не можна, якщо в ній самій чи в законі був зазначений строк її прийняття. 

Відкликання до спливу цього строку може потягнути за собою відповідальність у 

вигляді сплати збитків. Крім того, судовою практикою було виведено, що якщо 

строк не було встановлено ні в оферті, ні в законі, але з обставин справи випливає, 

що якийсь розумний час (délai raisonnable) на прийняття оферти повинен був би 

бути наданий, тоді відкликання вважатиметься порушенням обов’язку надати такий 

розумний строк, що тягне за собою відповідальність, яка прирівнюється до деліктної 

(responsabilité délictuelle).  

Норм про акцепт цивільний кодекс також не містить, тому що на час його 

прийняття (1804 рік) багато договорів були реальними і укладалися на місці, що не 

викликало думки про необхідність нормативного зарегулювання моменту 

висловлення згоди особи на вступ у договір. Відповідно до французького права, 

акцепт може бути виражений як завгодно [75, c.183], з чого випливає, що оференту у 

випадку спору доведеться доводити факт існування акцепту. 

Не до кінця визначеним у французькому праві залишається питання: з якого 

моменту договір вважається укладеним [75, c.184]. Це момент, коли акептант 

здійснив акцепт у місці свого розташування, або ж коли він свій акцепт надіслав; чи 

коли оферент отримав акцепт, чи коли оферент дізнався про акцепт? Судова 

практика не дає однозначну відповідь на це питання. В залежності від обставин 
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справи, інколи судді надають перевагу правилу про висловлення акцепту, а інколи 

правилу про отримання акцепту оферентом (les systèmes de l’émission ou réception) 

[75, c.185].  

Переддоговірна відповідальність. У праві Франції період переговорів 

регулюється загальним обов’язком домовлятися добросовісно. В ході судової 

практики були розвинуті певні загальнообов’язкові норми поведінки під час 

переговорів, наприклад, стосовно того, що майбутньому партнеру обов’язково 

потрібно повідомити всі обставини, які суттєво можуть вплинути на його намір 

вступати у договір [113, с. 234]. Переговори не зобов’язують до укладення договору, 

проте якщо виявиться, що їх було недобросовісно зірвано, чи якимось іншим чином 

порушувався принцип добросовісності, тоді судді для покарання недобросовісного 

контрагента застосовують норму про деліктну відповідальність [113, с. 234]. Ця 

норма зазначена у статті 1382 ФЦК і звучить наступним чином: «Будь-яка дія 

людини, якою було спричинено шкоду іншому, зобов’язує того, з чиєї вини сталася 

шкода, її відшкодувати» [20]. 

В Avant-projet висновки судової практики були враховані і відображені у 

вигляді норм про переговори ст. 1104-1104-2, а також про обов’язок інформувати, 

встановлений статтями 1110, 1110-1, 113-1 [50, с.322-323]. 

Не можливо не звернути увагу на елегантне поєднання у ст. 1104 Проекту 

принципів свободи та добросовісності, з одного боку ця стаття каже, що сторони 

вільні починати, продовжувати і припиняти переговори, з іншого ж зазначає, що 

припинення переговорів пов’язане із недобросовісністю чи іншою винною 

поведінкою однієї зі сторін тягне за собою відповідальність [21; 50, с.322].  

 Французькі розробники проекту пішли так далеко, що навіть спробували 

відрегулювати переговірний процес як такий. Так у ст. 1104-1 зазначається: 

«Сторони можуть за загальною домовленістю зобов’язатися провести переговори з 

приводу подальшого укладення договору, умови якого ще підлягають  обговоренню, 

і працювати  конкурентно та добросовісно над визначенням його умов» [21; 50, с. 

322]. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


81 

Не меншу значимість в контексті добросовісного ведення переговорів, з точки 

зору сучасного французького праворозуміння, має обов’язок інформувати, 

зазначений у ст. 1110 Avant-projet. Так відповідно до ст. 1110 «Якщо одна зі сторін 

володіє інформацією, яка, як їй відомо, має вирішальне значення для іншої сторони, 

вона повинна розкрити цю інформацію іншій стороні» [50, с.322]. Водночас ст. 1110 

Проекту встановлює, що обов’язок інформувати виникає лише якщо сторона не 

могла б отримати інформацію самостійно, і якщо сторона мала достатні підстави 

покладатися на те, що інша сторона їй повинна повідомити інформацію [21; 50, 

с.323]. З одного боку ст. 1110 вказує, що обов’язок повідомляти в кожному 

конктетному випадку повинен доказуватися, з іншого ж ст. 1110-1 робить обов’язок 

інформувати ледь не абсолютним, оскільки в цій статті вказано, що навіть якщо 

сторона не мала наміру ошукати іншу сторону, не повідомивши інформацію, все 

одно те, що вона не повідомила, тягне за собою відповідальність, якщо на неї 

покладався обов’язок повідомляти [21; 50, с.323].  

Дійсність договору. Не маючи положень про укладення договору, Цивільний 

Кодекс Франції натомість пов’язує виникнення договірних зобов’язань із питанням 

дійсності договору. Дане питання регулюється Главою ІІ «Про умови, які є 

визначальними для дійсності договору» ФЦК Титулу ІІІ Книги ІІІ. 

Така подача правового матеріалу має свою логіку: навіщо прописувати 

технічний аспект укладення договору, тобто обмін офертою та акцептом, якщо 

насправді немає великого значення, як домовляться сторони, адже їхній договір 

набуде чинності лише тоді, коли він відповідатиме умовам дійсності, встановленим 

у Кодексі. 

Тож, відповідно до статті 1108 ФЦК для дійсності договору необхідна 

наявність чотирьох умов: згода сторони, яка бере на себе зобов’язання; її здатність 

укладати договори; визначений предмет, що становить сутність зобов’язання; 

законна підстава для зобов’язання [20]. 

Як можна бачити із вищезазначеної норми, згода сторін має першочергову 

важливість для формування договору. В цьому простежується суть ідеї договору, 

яка була покладена в основу Наполеонівського кодексу. Вона полягає в тому, що 
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договір повинен був стати інструментом лібералізму, завдяки якому комерційні 

відносини мали вивільнитися з-під важкого державного, релігійного та звичаєвого 

регулювання. Натомість сам договір, відповідно до ст. 1134(1) ФЦК, став законом 

для тих, хто його уклав. Виходячи з такого розуміння, договір обов’язково повинен 

формуватися на основі вільної згоди сторін, інакше це не договір [75, c.179]. Тому у 

французькому праві такі поняття як вільне волевиявлення (la volonté) та згода 

(consentement) мають велике значення. Узагальнено можна сказати, що французьке 

право на високому рівні репрезентує принцип свободи договору (le principe de la 

liberté contractuelle). 

Істотною умовою дійсності договору відповідно до ст. 1108 ФЦК є предмет 

договору. Про це вже вище зазначалося в контексті оферти. Але за відсутності 

норми про оферту, французький кодекс натомість включає в себе аж цілий окремий 

розділ (статті 1126-1130 ФЦК), присвячений предмету договору. Відповідно до 

положень цього розділу, предметом договору може бути річ матеріального 

характеру, що знаходиться в комерційному обігу, в тому числі річ, яка виникне в 

майбутньому [20]. Також предметом може виступати зобов’язання вчинити певну 

дію чи утриматися від її вчинення. Коли під предметом зобов’язання мається на 

увазі річ, стаття 1129 ФЦК зобов’язує, щоб при укладенні договору вказувалися 

видові ознаки речі, при цьому її кількісний вимір може не встановлюватися, якщо 

річ можливо визначити [20]. 

Остання, проте чи не найважливіша з точки зору французького права, умова 

дійсності договору полягає у тому, що сторони завжди повинні мати певну підставу 

виникнення зобов’язання (la cause). Стаття 1131 ФЦК зазначає, що «зобов’язання 

без підстави, або ж здійснене на удаваній підставі (fausse cause), чи незаконній 

підставі (cause illicite) не має чинності» [20]. З огляду на формулювання статті 

1132 ФЦК підстава не повинна вказуватися в договорі. Проте вона повинна 

існувати, бо за відсутності cause договір у судовому порядку можна визнати 

недійсним [158, с.377]. Тобто наявність cause – це питання доведення, в договорі її 

ніхто не зазначає. 
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Поняття cause було запозичене з римського права (causa) і ніколи не мало 

чіткого визначення у французькому праві [148, c.75]. Виходячи із формулювання 

кодексу cause розглядають у двох різних аспектах: з точки зору її законності і з 

точки зору наміру, яким керувалася конкретна особа при вступі у договір. 

Із розумінням законності cause усе ясно – відповідно до статті 1133 ФЦК 

підстава незаконна (illicite), якщо вона порушує заборону закону, або суперечить 

суспільній моралі чи публічному порядку [20]. 

А от щодо іншого розуміння cause, як вмотивованої причини вступу у договір, 

доктрина французького права містить дуже багато можливих трактувань на цей 

рахунок. Проаналізувавши деякі з них, ми дійшли до висновку, що суть ідеї cause 

полягає в тому, що обов’язково повинно існувати якесь пояснення, чому особа бере 

на себе певне зобов’язання, недостатньо лише наявності її волі це зробити [158, 

c.356].  

Cause в теорії поділяється на об’єктивну і суб’єктивну. Об’єктивна підстава 

договору випливає із характеристик певного виду договору і вона очевидна, тоді як 

суб’єктивна підстава криється в особистому намірі та інтересі особи укласти 

конкретний договір. Спочатку значення суб’єктивної cause полягало в тому, щоб 

з’ясувати, чи не має особа при укладенні договору якихось зловмисних мотивів. 

Таким чином, норма про cause застосовувалася для того, щоб перевірити законність 

договору. Але згодом ставлення суддів до cause змінилося, і з’ясовуючи суб’єктивну 

причину, з якої особа вступила у договір, вони всього лише хочуть знати той 

законний інтерес [148, с.77], яким керувалася кожна з осіб при укладенні договору. 

Розвиваючи цю думку, далі легко помітити, що єдиний інтерес взяти на себе певне 

зобов’язання полягає в тому, щоб мати з цього якусь користь, інакше кажучи 

отримати щось навзаєм.  

Завдяки з’ясуванню суб’єктивної cause, cуди французької юрисдикції 

виявляють, чи є у справі видимі елементи обміну контр-зобов’язаннями [148, c.77]. 

Це дає можливість суддям встановити наявність зустрічного виконання, у чому б 

воно не полягало, навіть якщо воно мінімально важливе, але достатнє, щоб 

припустити, що воно могло бути прийняте стороною [148, c.76]. Тож суди Франції 
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«оживили» маловизначену кодексом концепцію саuse, надавши їй практичної 

корисності. 

Слід зауважити, що не всі французькі правники погоджуються із тезою про 

корисність cause. Наприклад, Франсуа Тере зазначає, що у судовій практиці 

траплялися випадки, коли на підставі відсутності саuse договори визнавалися 

недійсними там, де це суперечило інтересам сторони, яка потребувала судового 

захисту [158, c.357]. 

Незважаючи на це, автори поточного проекту реформи зобов’язального права 

у Франції (Avant-projet) [21] прийняли рішення залишити норму про сause у новому 

проекті, проте з іншим формулюванням. Відповідно до статті 1124 Проекту: 

«договір є дійсним, якщо зобов’язання має реально існуючу і законну причину 

(cause), якою воно обґрунтовується» [148, c.73].  

В контексті французької реформи зобов’язального права важливо зазначити, 

що в Avant-projet з’явилися нові положення про формування договору (ст. 1104 - 

1107), які були розроблені з-поміж іншого із залученням Принципів УНІДРУА [109, 

c.17]. Зокрема в нових положеннях розглядаються оферта, акцепт та переговори. 

Отже, підсумуємо питання укладення договору за чинним французьким 

правом. Перша особливість це те, що французький кодекс не містить загальних 

положень щодо укладення договору. Відсутність норм була компенсована 

вирішеннями, які виникли у ході судової практики з питань, пов’язаних із 

укладенням договору. В першу чергу, заслуговує уваги інститут переддоговірної 

відповідальності, сконструйований судами на основі норми про деліктну 

відповідальність. В той же час суди так і не дали відповіді на питання, чи вважається 

у французькому праві оферта відкличною, а також коли саме настає момент 

акцептування договору. 

У французькій юрисдикції особа вільно може скасувати свою оферту. Такий 

підхід відповідає духу французького права, адже у французькому праві велике 

значення надається принципу свободи договору та свободи волевиявлення. Навіть 

сьогодні французькі правники свої праці розпочинають із висвітлення цього 

принципу.  
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Найбільшою особливістю французького права слід вважати концепцію cause, 

яка відіграє роль індикатора того, чи вступила особа в договір, щоб задовольнити 

свій законний інтерес, і таким чином з’ясувати, чи є цей договір дійсним. 

Англійське право. Норми, що стосуються формування договору, розроблені в 

англійському праві з метою встановлення моменту виникнення договору, щоб 

сторони знали точний час та місце, коли розпочалися їхні зобов’язання [143, с.49].  

Відповідно до англійської доктрини, для формування договору необхідна 

наявність чотирьох складових: оферта (offer), акцепт (acceptance), зустрічне надання 

(consideration) і намір створити правові наслідки (intention to create legal relations). 

Додатково до цього англійські правники в контексті формування договору іще 

розглядають фактори, які впливають на чинність договору (‘vitiating factors’), а 

саме: викривлене представлення (misrepresentations), помилка (mistake), 

незаконність (illegality) тощо [151, c.297]. 

Перед тим, як перейти до розгляду кожної окремої складової формування 

договору, варто зазначити, що англійське право має одну ключову особливість, яка 

вкрай відрізняє його від романо-германських систем права. Відповідно до 

англійського права, в основі договору лежить обіцянка (promise), а не домовленість 

(agreement), як це звично для інших систем. 

Оферта. З точки зору англійського праворозуміння, найбільш проблемне 

питання в контексті оферти полягає в тому, як можна практично відрізнити оферту 

від запрошення розпочати переговори для можливого укладення договору (invitation 

to treat), а також від інших тверджень, висловлених в ході переговорів. Суди Англії 

намагаються з’ясувати факт того, чи була зроблена тверда оферта (firm offer) 

аналізуючи зміст конкретних формулювань, вжитих сторонами. Наприклад, у справі 

Bigg v Boyd Gibbons Ltd 1971 року: пан Бігг 22 грудня1969 написав потенційному 

покупцю: «Як ви знаєте, я заплатив за власність £25,000, ваша пропозиція у розмірі 

£20,000 є не дуже втішною. Якщо продавати нашвидкоруч, я прийму ціну £26,000, 

щоб мої витрати були покриті». Бойд Гіббонс відписав 8 січня 1970: «Я приймаю 

вашу оферту», на що пан Бігг відповів 13 січня 1970: «Дякую за ваш лист, де ви 
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приймаєте мою ціну £26,000. … Моя дружина і я дуже задоволені, що ви купуєте 

власність». Бойд Гіббонс заперечив, що договору між ними немає, оскільки лист 

пана Бігга від 22 грудня не був офертою. Суд вирішив, що договір в даному випадку 

існує, з огляду на ті слова, які були використані у листі від 13 січня, бо там був 

вжитий не умовний час «може купите», а стверджувальне формулювання «ви 

купуєте» [201].  

В той же час у справі Harvey v Facey 1893 р. суд дійшов до протилежних 

висновків. Так, за обставинами справи, потенційний покупець звернувся із 

телеграфним повідомленням «Ви продасте Bumper Hall Pen? Будь ласка, передайте 

по телеграфу його найнижчу ціну». Відповідь була наступною: «Найнижча ціна за 

Bumper Hall Pen £900.» Тоді покупець телеграфував: «Ми згодні купити Bumper Hall 

Pen за £900, які ви встановили». Було визнано, що договору не відбулося, оскільки 

відповідь власника не становила пропозицію продати, тобто не була офертою [202]. 

З точки зору англійського права оферта вважається відкличною [78, c.53], 

тобто cам по собі факт ініціювання оферти ще зовсім ні до чого не зобов’язує того, 

хто її висунув. Відкликання пропозиції укласти договір не має жодних правових 

наслідків, в тому числі не дає особі, якій була направлена оферта, права на позов 

[161, c.41]. Відкличність оферти в рамках англійської доктрини договірного права 

пояснюється концепцією «зустрічного надання». Оскільки той, кому направляється 

оферта, іще не встиг зі свого боку нічого пообіцяти, відповідно «зустрічного 

надання» не виникає, отже оферент абсолютно вільний відкликати оферту [43, с.58]. 

Навіть у тому випадку, коли в оферті вказано строк її чинності, то це лише означає, 

що оферта є відкритою для акцепту протягом вказано строку, проте її можна 

відкликати [48, c.511]. 

Акцепт. Перша пов’язана із акцептом проблема полягає у тому, щоб 

відрізнити його від нової оферти. За класичним правилом, акцепт, що змінює 

оферту, становить нову оферту. Наслідки висунення нової оферти були 

постановлені у справі англійського суду Hyde v Wrench 1840 року. Суть справи 

полягала у тому, що D захотіла продати P ферму за ціною £1,000. У відповідь P 

запропонувала £900, D відхилила таку пропозицію. Після чого P згодилась 
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акцептувати оферту £1,000. D відмовилася вчиняти правочин і P подала до суду 

позов з вимогою виконати зобов’язання в натурі. Суд постановив, що оскільки 

відхилення оферти веде до втрати нею чинності і акцептувати її вже більше 

неможливо, тому зустрічна оферта має такі самі наслідки як пряме відхилення. 

Таким чином, зустрічна оферта P з умовою купити за £900, має своїм наслідком 

відхилення і втрату чинності первісної оферти D продати за ціною £1,000. P уже її 

не може прийняти. В результаті, останнє повідомлення P треба розглядати не як 

акцепт, а як наступну оферту купити за £1,000, яку D може за бажанням акцептувати 

чи відхилити [156, c.59]. 

Друга, пов’язана із акцептом проблема полягає у тому, коли вважати договір 

укладеним. Для того, щоб акцепт став чинним і укладення договору звершилося за 

англійським підходом, акцептанту достатньо відправити свій акцепт оференту. 

Такий підхід базується на так званій теорії «поштової скриньки», яка була виведена 

із прецеденту Adams v Lindsell 1818 року [78, c.53]. Суть цієї теорії полягає у тому, 

що факт передачі акцепту на пошту знаменує собою момент укладення договору. 

Німецькі компаративісти К.Цвайґерт і Х.Кетц вважають, що теорія поштової 

скриньки штучно сконструйована і не відповідає природі договірних відносин, адже 

для того, щоб договір відбувся, волі оферента і акцептанта повинні взаємодіяти, а не 

існувати паралельно у просторі [78, c.53]. Ми ж у цьому вбачаємо лише відмінність 

у розумінні основи договору. Якщо в основі лежить домовленість (agreement), то 

звичайно волі сторін повинні взаємодіяти, якщо ж мова йде про обіцянки, то вони 

дійсно з точки зору англійського праворозуміння можуть існувати абстрактно. Але 

насправді в тому, що теорія «поштової скриньки» набула широкої популярності в 

англійській і похідних від неї системах немає ніяких концептуальних речей, це 

зумовлено простою необхідністю якимось чином обмежити часовими рамками 

можливість оферента відкликати свою оферту [78, c.53]. 

Зустрічне надання. Надання обіцянки з кожної сторони становить «зустрічне 

надання». Саме так на українську мову було перекладено вітчизняною дослідницею 

С.І. Шимон англійське поняття сonsideration [84, c.182]. «Зустрічне надання» має 

місце тоді, коли А пообіцяла продати B конкретну річ, і ця обіцянка становить 
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зустрічне надання до обіцянки B заплатити визначену суму грошей за цю річ, і 

навпаки, обіцянка B становить «зустрічне надання» до обіцянки A. Договір є 

дійсним тоді, коли сторони обмінялися обіцянками про «зустрічне надання» [86, 

c.369]. Тому англійські суди розгляд договірних спорів розпочинають із 

встановлення факту, чи мало місце «зустрічне надання». Якщо вони не виявляють 

«зустрічного надання», тоді договір вважається таким, що ніколи не існував. Під 

відсутністю «зустрічного надання», з-поміж іншого, слід розуміти розпливчастість 

обіцянок, наприклад, якщо не було чітко зазначено характеристики речі, які б її 

ідентифікували. Тобто «consideration» – це будь-що, що має ціннісний вимір, чи то 

предмет, чи послуга, чи грошова винагорода, і це та конкретно виражена цінність, 

яку потенційна сторона договору хоче і обіцяє обміняти на щось інше. Тут слід 

навести класичне визначення «зустрічного надання», надане у справі Currie v Misa 

1875 року: «Ціннісне зустрічне надання у юридичному сенсі може полягати або у 

певному праві, інтересі, прибутку або ж користі, яка надходить до однієї сторони, чи 

у забороні чинити певні дії, шкоді, збитках або відповідальності, яку надає, від яких 

страждає, або які бере на себе інша сторона» [156, c.111]. Тобто сonsideration 

потрібно розуміти як взаємний обмін обіцянками, завдяки чому виникає зустрічне 

задоволення інтересу контрагента. 

Одразу помітно, що сonsideration виконує подібну функцію до французького 

cause. Коли ми звернулися до історичних витоків цієї концепції, виявилося, що 

вищезгадана подібність не випадкова. За деякими даними, доктрина consideration 

походить від концепції causа, запозиченої Шотландськими судами із канонічного 

права, і переробленої під двосторонні відносини, тоді як causа зумовлювала 

підставу для обіцянки з однієї сторони [125, c.126].  

Переговори. Як приклад негативного ставлення в англійському праві до ідеї 

встановлення переддоговірної відповідальності І.А.Діковська наводить судове 

рішення у справі Walford v. Miles 1992р., в якому сказано: «Обов’язок вести 

переговори добросовісно в своїй основі суперечить змагальній позиції сторін на 

переговорах. Кожна зі сторін на переговорах має право переслідувати власний 

інтерес, до тих пір, поки вона уникає введення в оману. Для просування цього 
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інтересу сторона повинна мати право загрожувати, відмовитися від подальших 

переговорів або просто відмовитися, спродіваючись, що протилежна сторона 

спробує відновити переговори, пропонуючи кращі умови» [50, с. 323]. 

Попри загальне спектичне ставлення англійського права до принципу 

добросовісності [66, c. 34] і тим більше добросовісності під час переговорів, І.А. 

Діковська зазначає, що все ж і в англійській юрисдикції визнається, що «деякі 

договори вимагають діяти добросовісно під час їх укладення через особливість 

їхнього предмету (зокрема, договори страхування, передачі акцій, купівлі-продажу 

землі...)» [50, с. 323]. 

Хоча англійське право ніяким чином не характеризує переговори як такі, що 

становлять захищені правом відносини [105, c.51], проте заяви, зроблені в процесі 

переговорів, можуть мати істотне значення для суду. По-перше, на основі таких заяв 

можна виявити частину умов договору; по-друге, встановити підстави для 

відповідальності, якщо заяви були оманливі.  

Переддоговірні заяви. Якщо договір був укладений у письмові формі, так 

званий договір скріплений печаткою (deed), тоді питань про умови договору не 

виникає. Але якщо сторони обмінювалися обіцянками усно, або за допомогою 

переписки, тоді буває складно відрізнити умови договору (terms) від тих 

переддоговірних заяв (representations), які не ввійшли у формування договору. 

Важливість відрізнення переддоговірних тверджень і заяв (pre-contractual 

statements), що не становлять частину договору, обумовлюється тим, які засоби 

правового захисту будуть доступні у кожній конкретній справі [156, c.243]. Якщо 

переддоговірна заява являє собою обіцянку, яка становить частину договору, тоді на 

особу, що її порушує, покладається повна відповідальність відшкодувати все, що 

належить відшкодувати по договору [156, c.243]. Судді відрізняють умови договору 

від переддоговірних заяв, вдаючись до уявної розсудливої особи, чи мала б така 

особа намір надати певному твердженню значення умови договору. 

З точки зору англійського праворозуміння переддоговірні заяви повинні бути 

чесними. Якщо при укладенні договору факти були викривлені (misrepresentation), 

то сторона, яка уклала договір під впливом викривленого представлення, має право 
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на сплату збитків (§ 2(1) Закону про викривлене представлення 1967 р.), та в деяких 

випадках на відмову від договору (rescission) [143, c. 105]. 

Наостанок хотілось би зазначити, що особливістю англійського права є те, що 

воно складається не з правил, а з винятків, про що красномовно свідчить справа, 

якою було постановлено теорію поштової скриньки. В окремій ситуації суд 

порахував за необхідне визнати, що договір був укладений з моменту передачі 

акцепту на пошту, і таке рішення стало правилом, хоча за логікою подій не можна 

вважати договір укладеним допоки оферент не дізнається про існування акцепту. 

Право США. В американському праві, як це взагалі характерно для країн 

загального права, вважається, що договір формують такі елементи: спільна згода 

(mutual assent), виражена через оферту і акцепт, взаємне надання (consideration), 

дієздатність осіб (legal capacity) [24] і законна мета (lawful purpose). В той же час 

намір бути зобов’язаним (intention to be legally bound) за правом США не грає ролі у 

формуванні договору (§ 21 Другого зводу) [24]. Таке ставлення до наміру бути 

зобов’язаним є не лише дивним для юриста з континентальної Європи, але й 

становить одну із рідкісних «відмінностей між англійським та американським 

правом» [131]. 

Щодо спільної згоди у § 20(2) Другого зводу про договори сказано, що «заяви 

сторін, в яких відображена їхня згода на укладення договору мають такий зміст, 

який в них вкладає одна зі сторін, якщо цій стороні не відомо будь-яке інше 

значення, яке вкладає протилежна сторона, і якщо протилежна сторона знає, яке 

значення вкладає перша сторона; або якщо перша сторона не має підстав знати про 

жодне відмінне значення, яке вкладає протилежна сторона, а протилежна сторона 

має підстави знати, яке значення вкладає перша сторона» [24]. Незважаючи на 

складність формулювання, ця норма влучно відображає внутрішній зміст «спільної 

згоди».  

Взаємне надання (consideration) в Другому зводі про договори  визначається 

як «обмін обіцянками або виконанням» (§ 71 Другого зводу). Основні ознаки такого 

обміну: взаємність та торгування (bargain). Торгування розуміється не як реальна 
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дискусія, а в загальному сенсі (typical bargains as the ordinary sale of goods – 

Коментар до  § 79 Другого зводу) [24]. Звід не висуває інших вимог для визначення 

взаємного надання (consideration), таких як: «користь і втрата», «еквівалентна 

цінність наданого», або ж «взаємність зобов’язання» тощо (§ 79 Другого зводу) [24]. 

На нашу думку, такий зміст концепції «взаємного надання» є достатньо 

вихолощеним порівняно з англійським правом.  

Оферта. Якщо намір розпочинати домовленості заявлений таким чином, що 

особі, до якої він звернений, зрозуміло, що її згода приведе до укладення договору, 

тоді такій намір становить оферту (§ 24 Другого зводу), за умови, що зміст оферти 

достатньо визначений [24]. Достатньо визначений зміст в тому випадку, коли на 

основі оферти можна встановити, що буде являтися її порушенням, щоб можна було 

забезпечити договір, укладений на основі такої оферти, засобами правового захисту 

(§ 33(2) Другого зводу) [24]. 

Як можна було простежити з огляду попередніх національних доктрин 

договірного права, одна із ключових відмінностей між ними полягає в тому, чи 

надається оферті зобов’язальна сила, тобто чи є оферта відкличною. 

З одного боку здається абсурдним накладати на особу певну відповідальність 

за те, що вона хоче скасувати висловлений нею намір укласти договір. З іншого ж, 

відкличність оферти може шкодити комерційному обороту. Адже підприємець 

зазвичай створює ланцюжок договірних відносин і у нього збиваються інші 

транзакції, якщо один із його контрагентів раптом відмовиться укладати договір, 

який сам же і запропонував. Крім того, часто трапляється, що одержувач оферти, 

покладаючись на неї, міг уже вчинити якісь фінансово витратні дії [43, с.58]. 

Отже, для ведення ділових справ начебто було б більш ефективно законодавчо 

закріпити зобов’язуючий характер оферти. Тому попри загальне правило про 

відкличність оферти (§ 36(с) Другого зводу, виняток з якого опціони  § 25 Другого 

зводу) [24], у § 2-205УКомК США для договорів купівлі-продажу була встановлена 

норма про безвідкличність оферти [25]. Але це правило стосується тільки так званих 

«твердих оферт» (firm offer). Такі оферти повинні бути обов’язково письмовими із 

зазначенням того, що це тверда (firm) чи гарантована (guarnteed) оферта [25]. 
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Проте навіть безвідкична тверда оферта повинна мати якісь часові рамки, не 

може ж оферент бути повічно зобов’язаний офертою, таке теж не вписується у 

ділову практику. Тому стаття § 2-205 УКомК США встановлює, що строк 

безвідкличності не може перевищувати 3 місяці [25]. В коментарі до цього 

параграфу сказано, що навіть якщо комерсант вказав у своїй оферті відкритий до 

акцептування строк довший, ніж 3 місяці, то відповідно до § 2-205 УКомК США 

його оферта буде вважатися безвідкличною лише 3 місяці (Коментар 3 до § 2-

205 УКомК США) [25]. 

Акцепт. В американському праві акцепт може бути вчинений або шляхом 

надання зворотної обіцянки (return promise) або ж розпочатим виконанням 

(performance), а також, всупереч загальноприйнятому розумінню, американське 

право допускає мовчазний акцепт.  

У разі, якщо акцепт становить зворотну обіцянку, тоді акцепт набирає 

чинності, як тільки він вийде із володіння одержувача оферти, безвідносно до того, 

чи він коли-небудь досягне оферента (§ 63(а) Другого Зводу) [24]. 

Другий звід про договори пропонує дуже переобтяжене різними нюансами 

регулювання ситуації, коли виконання становить акцепт. В цьому контексті 

піднімаються питання: чи потрібно доводити до відома оферента факт виконання, чи 

повинно виконання бути повним, частковим, або ж тільки вираженим наміром 

виконати; коли акцептом може бути альтернативно або обіцянка, або виконання 

тощо. Як нам здається, норми про виконання в якості акцепту є невиправдано 

складні. Наприклад, § 53(3) Другого Зводу постановляє: якщо за умовами оферти 

вона вважається прийнятою, коли одержувач оферти щось виконає, а не лише 

надасть зворотню обіцянку (return promise), тоді виконання одержувача оферти не 

становить акцепт, якщо до того, як оферент виконає свою обіцянку, одержувач 

оферти, висловить бажання не акцептувати оферту [24]. 

§ 69 Другого Зводу про договори встановлює, що мовчання (silence) є 

акцептом в окремих ситуаціях, включаючи ту, коли адресат оферти мовчазно 

приймає якусь послугу, розуміючи, що вона передбачає оплату і маючи можливість 

відмовитися від неї [24]. Інша ситуація мовчазного акцепту має місце, коли у зв’язку 
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з існуванням попередніх ділових відносин чи з інших причин буде доречним, щоб 

той, хто має прийняти оферту, навпаки повідомив оферента про небажання її 

приймати [24]. Перша ситуація очевидно походить із деяких видів маркетингової 

практики. Друга ситуація більше схожа на пролонгацію договору. Тому ми особисто 

вважаємо, що обидві ці ситуації можуть бути врегульовані у інший спосіб, аніж 

через концепцію «мовчазного акцепту». В коментарі до цієї статті сказано, що 

мовчазний акцепт є рідкісним винятком, і може бути оспорений на основі положень 

про обов’язковість письмової форми (Statute of Frauds) [24]. На противагу §69 Зводу 

американський правник Аллан Фарнсворт зазначає, що «це фундаментальний 

принцип, що мовчання не є акцептом», і оферент не вправі це змінити, навіть якщо 

він зазначить в своїй оферті: «У разі якщо за тиждень я від вас не отримаю ніякої 

звістки, я буду вважати це прийняттям пропозиції» [115, c. 146-148]. 

Американське комерційне право містить іще одну особливу норму на рахунок 

акцепту. Так, § 2-207(2) УКомК США допускає, що акцепт може містити в собі деякі 

доповнення до оферти: 1) якщо в самій оферті не сказано, що це неприпустимо, 2) 

якщо це суттєво не змінює її зміст і 3) якщо сам оферент негайно не заперечив проти 

доповнень [25]. 

Переддоговірні переговори (preliminary negotiations). Вперше у правове поле 

термін «переддоговірні переговори» був введений саме у праві США. 

Основоположник американського договірного права А. Корбін визначив 

переддоговірні переговори як етап, на якому висуваються оферти та контр-оферти, 

при цьому жодна з них не отримує акцепту, що загалом відрізняє переговори від 

укладення договору [108, c.63]. Пізніше такі погляди лягли в основу §26 Другого 

Зводу про договори, у якому дається роз’яснення, яким чином можна вирізнити 

демонстрацію бажання вступити у перемовини (manifestation of willingness to enter 

into a bargain) від справжньої оферти [24]. Але далі відмежування переговорів від 

початку договірних відносин право США не розвинулося, якихось регуляторних 

механізмів щодо переговорного процесу чи норм про переддоговірну 

відповідальність у ньому немає. 
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Порівняльний аналіз 

У класичному німецькому праві початок договірних відносин розуміється як 

«укладення договору» через акцепт оферти. В англо-американському представленні 

початковий етап договірних відносин – це більше, ніж просто акцепт оферти, це 

багатогранний процес «формування договору». У Другому зводі США до питання 

формування договору включено наступний спектр проблем: дієздатність осіб, 

поняття спільної згоди, відрізнення оферти від переддоговірних заяв, 

характеристики акцепту, вимоги щодо зустрічного надання (consideration) тощо. У 

Законі Великобританії про купівлю-продаж товарів 1979 (оригінал 1893) року розділ 

«Формування договору» охоплює питання дієздатності, способи укладення, предмет 

договору, ціну, та різні види умов договору [22]. Зрозуміло, що німецьке право 

також регулює усі ці питання, крім (consideration), проте не згромаджує їх в одну 

категорію «формування договору». 

Принципи УНІДРУА розглядають початок договірних відносин ширше, ніж 

укладення договору. Розділ 1 Глави 2 Принципів УНІДРУА так і називається 

«Формування договору». Проте спектр питань, які входять у цей розділ, 

відрізняється від тих, які у формування договору включає англійське та 

американське право. 

Принципи УНІДРУА розглядають в контексті формування договору: 

характеристики оферти і акцепту, укладення договорів на основі типових умов, 

укладення договору, яке залежить від погодження конкретних питань, укладення 

договору з відкритими умовами, підтвердження укладення договору, переговори по 

укладенню договору, значення переддоговірних заяв супроти письмових положень 

договору тощо. В тому, що обсяг правого матеріалу щодо формування договору в 

Принципах УНІДРУА є настільки великим, можна простежити ідею favor contractus. 

Така значна кількість нюансів була врегульована з тією метою, аби показати, що 

яким би чином сторони не домовлялися, якщо договірні відносини виникли, то 

договір буде вважатися укладеним.  

У першій статті розділу «Формування договору» Принципів УНІДРУА 

роз’яснено, що договір формується у два способи: або шляхом акцепту оферти; або 
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шляхом «поведінки сторін, яка є достатньою, аби свідчити про досягнення згоди» [3, 

с.37]. З точки зору німецьких вчених, норма Принципів УНІДРУА щодо можливості 

укладення договору шляхом поведінки порівняно із столітніми традиційними 

підходами німецького права вважається новаторською (more recent approach) [140, 

c.58]. Проте насправді, такий спосіб формування договору вперше був зазначений у 

§ 4(1) Закону Великобританії про купівлю-продаж товарів 1979 (1893) р
8
 [22].  

Ситуація виникнення договору внаслідок певної поведінки осіб відрізняється від 

поведінкового акцепту, що буде розглянутий нижче. Вона показує, що формування 

договору категорія ширша, ніж укладення, і включає в себе як укладення договору 

класичним обміном оферти та акцепту, так і укладення шляхом поведінки. Крім 

цього до формування договору відносяться й інші важливі питання, що постають 

при укладенні договору. 

Тобто формування договору за Принципами УНІДРУА – це не згромадження 

значної частини усіх питань договірного права під одну категорію «формування 

договору», а дуже широко розписані норми щодо укладення договору. Національні 

правові системи подекуди не мають кореспондуючих положень.  

Оферта. Правові системи розходяться в таких характеристиках як повнота і 

визначеність змісту оферти (completeness&definiteness). Найбільш строгим є 

французьке право. Оферта, за французькою доктриною, обов’язково повинна 

містити всі істотні умови договору
9
. Німецьке право хоча й підтримує догму про 

істотні умови, проте, як виняток, допускає, що ціна або інші аспекти виконання 

можуть бути невизначені в оферті [140, с.59]. Найменше вимог до змісту оферти 

висуває англійське право. Наприклад, англійське право вводить у правове поле 

договори купівлі-продажу та надання послуг, в яких прямо не визначена ціна (§ 8(2) 

of the Sale of Goods Act 1979 [22]; §15(1) of the Supply of Goods and Services Act 1982) 

[140, с.59]. Американське право займає, умовно кажучи, проміжну позицію між 

континентальним та англійським підходом, оскільки не наполягає на тому, що 

                                                           
8
 the Sale of Goods Act section 4(1) : «…a contract of sale may be made in writing (either with or without seal), or by word of 

mouth, or partly in writing and partly by word of mouth, or may be implied from the conduct of the parties» [22]. 
9
 В Аvant-projet таке розуміння зберігається: Art. 1105-1 «L’offre est un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels 

du contrat…» [21]. 
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оферта має містити всі істотні умови договору, проте зазначає, що в оферті мають 

бути вказані більш-менш конкретизовані умови договору (reasonably certain terms), 

щоб можна було встановити, в чому полягатиме порушення договору [24].  

Відповідно до Принципів УНІДРУА, оферта – це пропозиція укласти договір, 

яка є достатньо визначена (sufficiently definite) і виражає намір оферента нести 

зобов’язання за договором у разі акцепту. Отже, визначальною характеристикою 

оферти, згідно з Принципами, є «намір бути зобов’язаним» (intention to be bound), а 

не обов’язкова сукупність «істотних умов договору». 

Усі національні системи сходяться в тому, що оферта – не просто заява, вона 

зобов’язує особу, яка її вчинила, до укладення договору. Проте в англо-

американському розумінні зобов’язальний характери оферти означає лише, що 

оферта відрізняється від інших заяв серйозністю наміру та готовністю вступити в 

договір у разі її прийняття. Таким чином у цих юрисдикціях розрізняють оферту, 

тобто намір вступити в договір, від наміру вступити в переговори (invitation to treat). 

В той же час в німецькому праві зобов’язальних характер оферти (binding character) 

означає, що оферент після того, як висунув оферту, більше не може її відкликати. За 

англійським, американським та французьким правом оферта вважається 

відкличною.  

Принципи також встановлюють, що оферта є відклична. Проте як виняток 

оферту не можна відкликати, якщо одержувач оферти мав достатні підстави 

сприймати її як безвідкличну і діяв відповідним чином, покладаючись на таке 

сприйняття [1, c.39]. Дана норма діє подібно до правового механізму promissory 

estoppel в англійському праві [43, c.61]. 

Не важко прослідкувати, що Принципи перейняли англійське розуміння 

оферти. По-перше, Принципи, як і англійське право, визначають оферту як «намір 

бути зобов’язаним». Таке виначення базується на тому, як в англійській юрисдикції 

розрізняють оферту (intention to be bound) та намір вступити в переговори (invitation 

to treat). По-друге, Принципи роз’яснюють, що оферта повинна бути визначена 

достатньо, щоб її можна було акцептувати,  так само і англійське право каже, що в 
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оферті мають міститися визначені умови (specified terms) [161, c.8]. По-третє, 

Принципи, як і англійське право, дозволяють відкликати оферту. 

Вважаємо, що Принципи УНІДРУА реалістично описують, як виглядає заява 

особи, яка хоче укласти договір. 

Акцепт. Відповідно до англо-американського права акцепт може бути 

виражений вербально або у вигляді поведінки. Німецьке право розуміє акцепт як 

усне або письмове формальне твердження і не містить норми щодо поведінкового 

акцепту. У Німецькому цивільному кодексі лише зазначено, що акцепт може 

здійснюватися без повідомлення оферента, якщо це відповідає звичаєвій практиці, 

або ж якщо сам оферент вказує, що йому повідомлення про акцепт непотрібне (§ 151 

НЦК) [18]. Під таку норму можна підвести акцепт у вигляді поведінки.  

Принципи УНІДРУА визнають, що акцепт може бути у вигляді твердження – 

усний, письмовий, або у вигляді дії, а також у вигляді дії, про яку не треба 

повідомляти оферента (купівля напою через автомат-машину) (ст. 2.1.6 ПУ). Таким 

чином Принципи вичерпали питання усіх можливих варіантів вираження згоди із 

офертою.  

На противагу американському праву, яке визнає мовчання акцептом, у 

Принципах чітко зазначено, що акцепт за жодних обставин не може бути у вигляді 

мовчання. Автори Принципів УНІДРУА вважають, що «адресат оферти має право 

не лише акцептувати чи відхилити оферту, а й просто проігнорувати її» [3, с.48]. 

Німецьке право, так само як і Принципи УНІДРУА, стоїть на позиції, що акцепт не 

може бути мовчазний.  

Взагалі в дуже багатьох питаннях, пов’язаних із акцептом, Принципи 

УНІДРУА та німецьке право збігаються. Наприклад, і Принципи і німецький кодекс 

зазначають, що усну оферту, сказану присутній особі, або ж зроблену через 

телекомунікаційні засоби в режимі реального часу, потрібно акцептувати одразу. В 

той час як акцепт, який потребує передачі, повинен бути зроблений у розумний 

строк, враховуючи час, потрібний на передачу. (ст. 2.1.7 ПУ, § 147 НЦК). Обидва 

акти також містять норму, що оферту, в якій міститься строк для акцепту, можна 

акцептувати лише до спливу строку. Проте на відміну від німецького права, 
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Принципи УНІДРУА цю норму продовжують і наповнюють корисним змістом. 

Відповідно до Принципів, строк, вказаний в оферті, починає спливати з моменту 

вибуття оферти з володіння оферента.  

Обидва акти встановлюють, що якщо через технічні причини акцепт надійшов 

до оферента із запізненням, то такий акцепт є чинним за умови, що  оферент негайно 

не заперечить. Але якщо одержувач оферти сам запізнився з акцептом, то згідно з 

німецьким правом його акцепт є новою офертою, а згідно з Принципами УНІДРУА 

такий акцепт за бажанням оферента зберігає чинність. Проте для практичних цілей 

різниця в цих нормах не має значення (2.1.9 ПУ – §§ 149-150 НЦК).  

Єдине питання, де Принципи і німецьке право розходяться, так це в 

регулюванні акцепту, що містить зміни.  

Принципи УНІДРУА, як і німецьке право, а також інші правові системи, 

містять норму, згідно з якою акцепт зі змінами вважається новою офертою. Проте не 

всі системи уточнюють наслідки висунення зустрічної оферти. Відповідно до статті 

2.1.11(1) ПУ, якщо одержувач оферти висуває зустрічну оферту, то цим самим він 

відхиляє первісну оферту, а тому уже не існує можливості акцептувати первісну 

оферту. Таке уточнення, очевидно було запозичене Принципами УНІДРУА із 

рішення англійської справи Hyde v Wrench 1840 року [156, c.59]. 

Іншим аспектом, де розходяться Принципи УНІДРУА та німецьке право є те, 

що відповідно до Принципів, якщо акцепт містить незначні зміни чи доповнення, то 

він не перетворюється на зустрічну оферту, а продовжує вважатися акцептом. 

Німецьке право з усією своєю догматичністю вимагає, щоб акцепт був безумовним 

погодженням з офертою, і не допускає іншого розуміння акцепту. 

Формулювання, вжите у статті 2.1.11(2) Принципів УНІДРУА «Акцепт, що 

містить зміни», вказує, що ця норма була запозичена із аналогічної за своїм змістом 

статті 2-207 УКомК США [25]. 

Одна з найважливіших відмінностей між англо-американською та німецькою 

системами права полягає у тому, з якого моменту договір треба вважати укладеним, 

тобто коли саме відбувається акцепт оферти. 
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Для того, щоб акцепт став чинним, і укладення договору звершилося за англо-

американським підходом акцептанту достатньо відправити свій акцепт оференту 

(теорія «поштової скриньки»), а за німецьким правилом акцепт повинен надійти на 

адресу оферента (теорія «одержання»). 

В цьому випадку Принципи УНІДРУА (ст. 2.1.6(2) ПУ) обрали німецький 

підхід і відобразили принцип «одержання» акцепту, а не теорію «відправлення». 

Тобто згідно із Принципами договір вважається укладеним з моменту отримання 

акцепту оферентом, а не з моменту його передачі на пошту. Такий підхід нам 

видається правильним, оскільки, як зазначали К. Цвайгерт та Х. Кетц, «одержання 

акцепту» відображає соціальний двосторонній характер договору [78, с.49]. 

Якщо концепція оферти Принципів УНІДРУА є більш близькою до 

англійського права, то концепція акцепту майже повністю збігається із німецьким 

правом. 

Переддоговірна відповідальність. В абсолютній більшості правових систем 

світу етап ведення переговорів до моменту укладення договору не регулюється 

нормативно, тобто поведінка осіб до укладення ними договору не має жодних 

правових наслідків. 

Англійське право взагалі не регулює переговори. У дореформеному 

німецькому праві, як уже вище зазначалося, для цілей захищеності переддоговірних 

відносин було прописано концепцію безвідкличної оферти. Частково у французькій 

юрисдикції шляхом судової практики було сконструйовано інститут 

переддоговірної відповідальності на основі норм про деліктні зобов’язання, 

встановлені у статтях 1382-1386 ЦК Франції [20]. Але такі часткові заходи не здатні 

врегулювати великий масив відносин, що виникають у ході сучасних ділових 

переговорів. Тому Принципи УНІДРУА доповнили процедуру укладання договору 

етапом проведення переговорів. Після чого в юридичній спільності з’явилося 

розуміння того, що переговори – це насправді частина договірних відносин, яка в 

сучасному світі потребує нормативного врегулювання. Так, наприклад, після появи 

Принципів УНІДРУА у 1994 році, реформоване у 2002 році цивільне законодавство 

Німеччини сприйняло норму про переддоговірну відповідальність (§§ 311(2) і 241(2) 
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НЦК) [18]. Французький Аvant-projet також містить норму, яка стосується 

переговорів (ст. 1104 Проекту) [21]. 

Інші питання, що виникають при укладенні договору.  

Крім загальних відносин, що виникають при укладенні договору, у Принципах 

УНІДРУА розглянуті ще й інші супроводжуючі на цьому етапі відносини. 

Національні законодавці такі питання оминають, можливо вважаючи їх занадто 

дріб’язковими або такими, що не підлягають правовому регулюванню, а повинні 

бути віддані на розсуд сторін. Проте судова практика показує, що сторони постійно 

з такими питаннями зіштовхуються, і тому їх потрібно було б унормувати 

законодавчим шляхом.  

Одна з таких проблем – це листи підтвердження (confirmation letters).  Як 

свідчить німецька судова практика, після церемоніального укладення договору 

сторони обмінюються письмовими підтвердженнями, де виказують одна одній 

привітання і при цьому часто уточнюють або додають умови, про які раніше не 

йшла мова. На практиці в Німеччині ще на початку минулого століття це питання 

було розв’язано наступним чином: якщо отримувач листа не бажає приймати нові 

умови, то він про це повинен проінформувати відправника, мовчання буде 

сприйматиметься як згода із новими умовами [140, c.77]. У такому ж вигляді це 

правило було репрезентовано у ст. 2.1.12 Принципів УНІДРУА.  

Іншою проблемою для подальших договірних відносин, може стати суперечка 

з приводу того, які умови треба вважати остаточними і такими, що зобов’язують 

сторони, а до яких ставитися як до письмових проектних положень, що висувалися в 

ході переговорів. Вперше детально це питання опрацювали правники США і йому 

присвятили третій розділ глави 9 Другого Зводу про договори, який носить назву 

«Наслідки прийняття письмового документу». Відповідно до положень цього 

розділу, інтегрованою угодою, яка повністю зобов’язує сторони (a binding completely 

integrated agreement), слід вважати документ, що вичерпно відобразив усі попередні 

домовленості (§213(2) Другого зводу) [24]. Умови в інтегрованому договорі 

набувають свого фінального вираження (§209(1)Другого зводу) [24]. Усі попередні 

усні чи письмові домовленості не мають жодної сили, якщо вони суперечать 
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остаточному письмовому тексту (§ 215 Другого зводу) [24]. Але при цьому вони 

можуть слугувати для тлумачення фінальних письмових умов, а також можуть бути 

доказами того, що інтегрований договір дійсно є остаточним, або ж доказами 

існування підстав для недійсності (обманливе представлення, примус) чи підстав 

для застосування певного засобу правового захисту тощо (§ 214 Другого зводу) [24]. 

У Принципах УНІДРУА із Другого зводу США була запозичена концепція, що 

попередні заяви не можуть братися до уваги, якщо є остаточний текст, вони лише до 

деякої міри можуть застосовуватися для розширювального тлумачення тексту 

(ст. 2.1.17 ПУ). Проте автори Принципів відійшли від того, щоб законодавчо 

встановлювати критерії для визначення того, який письмовий текст слід вважати 

інтегрованим. Натомість в Принципах самим сторонам було запропоновано 

включати в остаточний письмовий текст свого договору «застереження про 

поглинання [цим договором усіх попередніх домовленостей]» [3, c. 70].   

У Принципах УНІДРУА є іще одна норма, в якій можна простежити 

відголоски з права США. У § 211 (3) Другого зводу сказано: якщо одна сторона має 

підстави вважати, що друга сторона, яка виразила свою згоду із типовою угодою 

(standardized agreement), не зробила б цього, якби знала, що в письмовому тексті 

договору міститься конкретна умова, тоді ця конкретна умова не є частиною 

договору [24]. На основі даної норми у Принципах УНІДРУА була прописана у 

ст. 2.1.20 про неочікувані умови із таким самим вирішенням, проте іншим, більш 

кращим з точки зору законодавчої техніки, формулюванням [3, c.75]. 

Іще однією частою проблемою договірних відносин є ситуація, коли сторони 

не можуть погодити на чиїх типових умовах вони уклали договір. Автори 

Принципів замість того, щоб встановлювати акцептанта і оферента в такій ситуації, 

запропонували інше вирішення, яке базується на тому, щоб відшукати спільні умови 

і вважати їх основою договору, відкидаючи всі решту положень, які сторони не 

погоджували [3, c.79]. З такого формулювання норми випливає, що пошуком 

узгоджених умов повинен був би займатися суд. А це викликало питання, чи буде 

така норма діяти на практиці. Згодом у Великобританії судова практика пішла тим 

шляхом, який запропонували Принципи УНІДРУА. Так, за фактами справи Hertford 
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Foods Ltd v Lidl UK GmbH 2001 року позивач намагався виправдати невиконання 

свого зобов’язання, посилаючись на положення про «форс-мажор», яке було 

зазначено у його типових умовах. Апеляційний суд постановив, що оскільки договір 

був укладений на суперечних типових умовах, то проформа жодної зі сторін не 

становить договір. Суд спромігся встановити зміст попередньої усної домовленості 

щодо поставки товарів, яка містила всі істотні умови. В результаті форс-мажорне 

застереження, на якому наполягав позивач, втратило чинність і зустрічний позов 

відповідача щодо порушення договору було задоволено [156, c.62-63]. 

Те, що дане судове рішення відповідало нормі Принципів УНІДРУА, свідчить 

про вірність вирішення конфлікту проформ, яке запропонували автори Принципів.  

Висновки. Оглянувши в порівняльному ракурсі норми Принципів УНІДРУА, 

що стосуються укладення та дійсності договору, ми дійшли висновків, що ці норми, 

навіть якщо подекуди запозичують підходи тієї чи іншої національної системи 

права, проте в більшій мірі є новаторськими і охоплюють набагато ширше коло 

питань, ніж кореспондуючі положення національних систем права.  

Відкличність оферти була запозичена Принципами УНІДРУА із англійського 

права, принцип одержання акцепту був взятий із німецького права, ідея про те, що 

переговори повинні регулюватися нормами договірного права, була сприйнята під 

впливом американського права, проте більшість норм Принципів були 

сконструйовані на основі практики, яка показує, що в укладенні договору чистих 

оферти та акцепту практично не зустрічається. 

Умовно положення Принципів УНІДРУА про укладення договору можна 

поділити на кілька блоків питань: 1) положення про оферту та акцепт; 2) інші 

положення щодо укладення договорів: укладення шляхом поведінки, укладення без 

зазначення всіх умов, коригування умов одразу після укладення, відрізнення умов 

договору від переддоговірних заяв; 3) положення про переговори і переддоговірну 

відповідальність; 4) положення щодо типових проформ; 5) положення про дійсність 

договору. Попри те, що всі норми в межах кожного блоку питань (крім норм про 

переговори), були запозичені з національного права однієї із згаданих країн, загалом 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


103 

виходить так, що жодна із національних правових систем не розглядає формування 

договору, настільки широко, як Принципи УНІДРУА. 

З такого деталізованого регуляторного механізму Принципів УНІДРУА 

випливає, що яким би чином сторони не домовлялися: ретельно прописуючи 

письмовий договір або нашвидкуруч без зазначення багатьох умов – їхній договір 

все одно буде вважатися укладеним у той момент, коли вони дійдуть згоди і 

досягнуть конкретної домовленості. В практичній площині такий підхід Принципів 

УНІДРУА унеможливлює ситуацію, коли б сторона, не бажаючи виконувати 

договір, апелювала до того, що договір ніколи не був укладений, бо в ньому немає 

чітко виражених оферти та акцепту або ж істотних умов. В концептуальному 

розумінні такий підхід показує, що Принципи УНІДРУА мають чітку направленість 

favour contractus, тобто вберегти договірні відносини і не дати їх зруйнувати 

аргументом – що договір ніколи не існував, бо не відповідає формальній процедурі 

укладення. Зрештою автори Принципів УНІДРУА з властивим їм бажаннями 

прибрати все, що може заважати існуванню договору (favor contractus) постановили 

в Принципах УНІДРУА норму, за якою договір укладається в силу простої 

домовленості, без будь-яких вимог щодо consideration або cause (ст.3.1.2 ПУ та 

коментар до неї). 

У положеннях про формування договору Принципів УНІДРУА дуже добре 

простежується той факт, що Принципи вирішують набагато ширший спектр питань 

в договірних відносинах, ніж національні правові системи.  

 

2.2.2. Виконання договірних зобов’язань 

На етапі укладення договору сторони лише схематично визначають зміст 

майбутніх зобов’язань, прописуючи його в конкретних умовах договору. По-

справжньому зміст договору розкривається під час його виконання [44, с. 37]. Тоді 

проявляється істинна сутність зобов’язань, які сторони взяли одна перед одною. У 

зобов’язаннях знаходять своє відображення умови договору, і помимо цього інші 

обов’язки, без яких зобов’язання неможливо виконати. Такі обов’язки полягають у 
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тому, що потрібно зважати на інтереси контрагента, сприяти у реалізації його 

зобов’язання, допомагати йому тощо. 

Тож виконання договору ми будемо розглядати як виконання прямих умов 

договору й інших суплементарних обов’язків. 

Виконання договору охоплює широкий спектр питань, як-от: порядок, місце, 

строк, якість, собівартість, подільність і частковість виконання, а також деякі інші 

питання, які потребують окремих режимів регулювання, наприклад, виконання 

грошових зобов’язань, виконання умовних зобов’язань тощо. 

Принципи УНІДРУА. Порядок виконання договору визначається Розділом 1 

Глави 6 Принципів УНІДРУА «Виконання договору». Крім цього значна кількість 

норм, які стануть у нагоді сторонам під час виконання їхніх зобов’язань, міститься у 

Розділі 1 Глави 5 «Зміст». Відповідні положення Глави 5 потрібні для того, щоб 

визначити та конкретизувати зміст зобов’язань, які сторони збираються виконувати. 

Адже зазвичай сторони вважають, що укладаючи договір вони про все домовилися, 

але під час виконання договору часто виявляється, що багато їхніх умов потребують 

уточнення та роз’яснення, як їх виконувати. 

Зміст зобов’язань, які підлягають виконанню. Для того, щоб зарадити таким 

ситуаціям, у Розділі 1 Глави 5 «Зміст договору» дається роз’яснення, що 

зобов’язання, які сторони взялися виконувати, можуть бути регламентовані не лише 

умовами, вказаними у договорі, але й також це можуть бути зобов’язання, які прямо 

не зазначені, проте само собою зрозуміло, що вони існують [40, с.125]. Так, стаття 

5.1.1 ПУ каже, що «обов’язки сторін за договором можуть бути прямі (express) та 

непрямі (implied)» [3, c.153]. Стаття 5.1.2 ПУ роз’яснює, що наявність непрямих 

зобов’язань (implied obligation) може випливати із мети договору, практики 

договірних відносин, звичаїв, а також загальних принципів договірного права [3, 

c.154]. Непрямі зобов’язання (implied obligation) включають в себе обов’язки діяти 

добросовісно, чесно вести справи (ст. 1.7 ПУ), бути розсудливим, діяти сумісно з 

розумінням іншої сторони (ст. 1.8 ПУ) і співпрацювати з іншою стороною (5.1.3 ПУ) 

тощо. Обов’язок проявляти співпрацю, наприклад, означає, що у випадку, якщо в 

однієї сторони виникли труднощі із отриманням державного дозволу в країні-
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місцезнаходженні іншої сторони, то остання обов’язково повинна допомогти з 

отриманням дозволу [40, с.125].  

Згідно з Принципами, зобов’язання не лише поділяються на прямі та непрямі, 

але й також на зобов’язання досягти певного результату та зобов’язання докласти 

максимальних зусиль (ст. 5.1.4 ПУ). У статті 5.1.5 ПУ роз’яснюється, що характер 

зобов’язання можна визначити, аналізуючи умови договору та обставини, у яких він 

має виконуватися, тобто до уваги береться ціна договору, ступінь ризиків, навіть 

здатність контрагента впливати на виконання іншої сторони може мати значення [3, 

c. 159-160]. 

Порядок черговості виконання договірних зобов’язань визначається статтею 

6.1.4 ПУ, відповідно до якої сторони повинні виконувати свої зобов’язання 

одночасно, крім випадку, коли виконання однієї сторони потребує тривалішого 

періоду часу, тоді ця сторона повинна здійснити виконання першою. Обидва 

правила направлені на те, щоб елімінувати ризик неотримання контр-виконання. 

Перше правило застосовується до договорів купівлі-продажу, тоді як друге охоплює 

всі договори про надання послуг та підряду. Слід зазначити, що ці правила не є 

сталими і дуже залежать від обставин. Оскільки, наприклад, оплата за будівництво 

об’єкту не підпадає ні під перший, ні під другий випадок, адже така оплата часто 

здійснюється частинами після прийому чергового етапу зроблених робіт [3, c.207]. 

Тобто практикою та звичаями ділового обороту може бути встановлено й інший 

порядок виконання зобов’язань. Неможливість встановити стале правило щодо 

порядку черговості не означає, що стаття 6.1.4 ПУ «Порядок виконань» не є 

потрібною, ця стаття слугує з-поміж іншого нагадуванням сторонам, що їм, для 

уникнення зайвих проблем, потрібно самим прописувати у договорі власний 

порядок черговості виконання [3, c.206]. 

Виконання одного з однорідних обов’язків. Інколи зобов’язання сторони за 

договором включає виконання кількох однорідних обов’язків (ст. 6.1.13 ПУ). Якщо 

виконання було вчинено, але неможливо встановити, якого із обов’язків воно 

стосується, в такій ситуації ст. 6.1.12(1) ПУ каже, що боржник сам вправі обирати, 

який із обов’язків йому виконувати, якщо ж він цього не зробив, тоді відповідно до 
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ст. 6.1.12(3) ПУ першим погашається (a) зобов’язання, яке вже є чинним або перше 

набирає чинності; (b) зобов’язання, за яким кредитор має найменше забезпечення 

виконання; (c) зобов’язання, яке є найбільш обтяжливим для боржника; (d) 

зобов’язання, яке виникло першим тощо [1, c.198]. 

Час виконання. Відповідно до політики Принципів УНІДРУА, зазначення 

строку виконання договору не вважається тією умовою, без якої договір не може 

бути укладено. Більш того, ст. 5.1.8 ПУ зазначає, що договір взагалі може бути 

укладений на невизначений строк (такий договір припиняється завчасним 

повідомленням однієї зі сторін) [3, c.165]. Проте в переважній більшості випадків 

строк має значення для сторін, тим більше комерсантів. Тому Принципи УНІДРУА 

передбачають широкий перелік норм, які стосуються часу, коли договір підлягає 

виконанню (time, when performance fell due). Так, згідно зі ст. 6.1.1 ПУ договір 

повинен бути виконаний у термін (fixed time) чи строк (fixed period of time), 

визначений у ньому, або ж який із нього випливає; якщо строк договором не 

встановлено, тоді в межах розумного строку (reasonable time) [3, c.200].  

Слід наголосити, що відповідно до класичного праворозуміння, якщо 

виконання повинно бути здійснене протягом певного строку, тоді сторона-

виконавиця сама вправі визначати, коли ж їй виконувати зобов’язання в межах 

даного строку. Принципи вносять корективи у це правило і встановлюють, що 

сторона, якій надається виконання, за певних обставин теж може мати право 

визначати момент виконання зобов’язання в межах встановленого у договорі строку 

(ст.6.1.1(b) ПУ) [1, c.179]. Такий підхід був запозичений із Віденської конвенції, 

ст. 33(2) якої надає право покупцю, якщо так складаються обставини, визначати, 

коли повинна бути здійснена йому доставка товарів.  

Окремого регулювання в контексті часу виконання потребує ситуація 

завчасного виконання. Відповідно до ст. 6.1.5 ПУ кредитор може відхилити 

дострокове виконання, крім випадків, коли він не має законного інтересу так 

вчинити [3, c.208]. Якщо одна сторона приймає дострокове виконання іншої, то для 

неї строк виконання її власного зобов’язання залишається незмінним [3, c.208]. 

Тобто кредитор має право вирішити, хоче він виконувати одразу своє зобов’язання, 
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або в строк, від початку встановлений у договорі, або ж взагалі не приймати 

дострокове виконання, наприклад, якщо дострокове виконання вимагає негайної 

оплати, а у нього зараз немає вільних коштів, тоді це його законний інтерес не 

приймати дострокове виконання. 

Місце виконання. Відповідно до ст. 6.1.6 ПУ сторона, якщо інше не вказано в 

договорі, виконує своє зобов’язання, крім грошового, у власному місці здійснення 

діяльності (place of business) [3, c.211].  

Якість виконання. Якщо сторони самі в договорі не вказали якість того, що 

повинно бути виконане за договором, тоді відповідно до ст. 5.1.6 ПУ якість повинна 

бути не нижча середньої.  

Собівартість виконання. Стаття 6.1.11 ПУ постановляє, що сторони самі 

несуть затрати на виконання власних зобов’язань [3, c.222]. Вважаємо, що цю норму 

потрібно розуміти наступним чином: якщо затрати ростуть, наприклад через зміну 

місцезнаходження (див. ст. 6.1.6(2) ПУ), то кожна зі сторін повинна за власний 

рахунок нести їхнє збільшення, не намагаючись накинути додаткові витрати іншій 

стороні. В даній нормі вкотре проявляється характерний для Принципів УНІДРУА 

принцип добросовісності.  

Часткове виконання. Відповідно до ст. 6.1.3(1) ПУ кредитор на власний вибір 

має право приймати або не приймати частину виконання тоді, коли має бути надане 

все повністю виконання [3, c.203]. Проте ст. 6.1.3(1) ПУ обумовлює, що право 

вибору кредитора залежить від наявності в нього законного інтересу, тобто реальної 

причини, через яку він не може, або йому вкрай невигідно приймати частину 

виконання і чекати решти. Якщо часткове виконання все ж було прийняте, то 

відповідно до ст. 6.1.3(2) ПУ, кредитор набуває права на відшкодування боржником 

витрат, якщо вони виникли у зв’язку із незручностями, спричиненими частковим 

виконанням (наприклад, витрати за транспортування, яке здійснюється двічі, замість 

одного разу). 

Слід зауважити, що Принципи чітко розмежовують дві ситуації: ситуацію 

часткового виконання свого обов’язку боржником, і ситуацію, коли зобов’язання від 

самого початку було поділено на частини і має здійснюватися частинами. Друга 
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ситуація може мати місце лише якщо сам договір передбачає виконання 

зобов’язання по частинах, або якщо кредитор просить про таке виконання 

(наприклад, він не має де розмістити товар і просить доставляти йому нову партію 

по частинах). За загальним же правилом відповідно до статті 6.1.2 ПУ, якщо в 

договорі про це не сказано, то зобов’язання вважається таким, що повинно бути 

здійснене за один раз.  

Окремого режиму регулювання потребує виконання грошових зобов’язань. 

Так, у статті 6.1.6 ПУ вказано, що грошове зобов’язання повинно бути виконане у 

місці здійснення кредитором його діяльності, в сучасному світі це означає, що 

платіж має бути переказаний на рахунок, зазначений кредитором. Якщо ж кредитор 

не зазначив такий рахунок, тоді стаття 6.1.8(1) ПУ встановлює, що платіж може 

бути здійснений до однієї з фінансових установ, у яких кредитор має свої рахунки 

[3, c.216]. 

Зрозуміло, що в транскордонних розрахунках для проведення оплати зазвичай 

використовуються складніші фінансові інструменти, ніж переказ грошових коштів. 

Оскільки Принципи не є правовим актом, який повинен спеціально регулювати 

фінансово-розрахункові аспекти договірних відносин, тому в них лише зазначено, 

що платіж може бути здійснений будь-яким способом за умови, що він дійсно 

забезпечений грошима. Наприклад, чек, гарантований банком, але не забезпечений 

грошима боржника, згідно зі ст. 6.1.7(2) Принципів не є дійсною оплатою [3, c.214].  

Валюта платежу. Будучи міжнародним актом, Принципи УНІДРУА 

подекуди містять норми, які стосуються виключно міжнародних питань. Наприклад, 

ст. 6.1.9-6.1.10 присвячені питанню валюти платежу. Принципи надають боржнику 

право сплачувати у валюті місця здійснення платежу, за умови, якщо ця валюта є 

вільноконвертованою [3, c.221]. Дана норма може мати певні практичні переваги і 

не спричиняє ускладнень для кредитора. 

Проте сторони можуть виключити застосування цієї норми, домовившись, що 

платіж має бути виконаний лише у валюті, в якій виражено грошове зобов’язання 

(effectivo clause) [3, c.202].  
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Якщо платіж здійснюється у валюті іншій, ніж було виражене грошове 

зобов’язання, то береться курс обміну, який превалює на момент здійснення 

платежу. Але якщо боржник сплачує із запізненням, тоді відповідно до 

ст.6.1.9(4)ПУ кредитор має альтернативну можливість вибору між курсом обміну 

валют, що превалює на час, коли платіж мав бути здійснений, і курсом на час 

фактичного платежу [3, c.218]. 

Відповідно до ст. 6.1.12 ПУ, якщо боржник повинен виконати одразу декілька 

грошових зобов’язань перед кредитором, тоді платежі здійснюються у такій 

послідовності: спочатку погашаються витрати і проценти, а потім основне тіло 

зобов’язання. Або ж сам кредитор визначає порядок віднесення платежів, якщо ж 

платіж ніяким чином неможливо віднести до конкретного зобов’язання, тоді він 

пропорційно зараховується до кожного зобов’язання, відповідно зменшуючи суму 

кожного з них [3, c.224]. 

Виконання умовних договорів. Регулювання умовних договорів прописане у 

Розділі 3 Глави 5 Принципів УНІДРУА. Виконання таких договорів залежить від 

настання чи ненастання певної обумовленої сторонами події. Якщо подія сторонами 

в договорі визначена як відкладальна умова, тоді у випадку її настання сторони 

приступають до виконання договору, якщо ж подія становить скасувальну умову, 

тоді з її настанням виконання договору припиняється. Відповідно до ст. 5.3.3 ПУ, 

якщо одна зі сторін спеціально з недобросовісним наміром запобігла настанню 

відкладальної умови чи посприяла настанню скасувальної умови, тоді виконання 

договору все одно у першому випадку розпочнеться, а у другому – продовжиться 

безвідносно до факту такої події [3, c.182].  

Відмова від отримання виконання. Наостанку огляду норм, що стосуються 

виконання договору, варто зазначити, що відповідно до ст. 5.1.9 Принципів 

УНІДРУА кредитор має право відмовитися від виконання, проте відповідно до цієї 

ж статті боржник має право відмовитися не виконувати договір [3, c.166]. 

Німецьке право. Відповідно до німецького права, виконання (erfüllung) – це 

вичерпання зобов’язання (Erlöschen der Schuldverhältnisse) за нормального ходу 

подій, коли досягається результат, задля якого договір був укладений [140, c.352]. 
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Регулюється виконання параграфами §§ 362–371 НЦК. Зокрема, параграф 

362(1) НЦК встановлює, що зобов’язання, обіцяне кредитору, припиняється 

виконанням боржника [18]. 

Німецьке право покладає на боржника обов’язок виконувати зобов’язання 

добросовісно. Параграф § 242 НЦК роз’яснює, що виконувати добросовісно означає 

виконувати так, як це загальноприйнято склалося на практиці [18]. §241 (2) НЦК, 

який з’явився у новій редакції НЦК, уточнює, що обов’язок виконати договір 

включає в себе необхідність зважати на права, законні та інші інтереси контрагента, 

а також інші можливі обов’язки, які випливають із самого змісту зобов’язання [18]. 

В теорії німецького права усі ці обов’язки названі супутніми обов’язками (auxiliary 

duties) [166, c.34]. Тобто вони супроводжують ті обов’язки, які були прописані 

сторонами в умовах договору. 

Порядок черговості виконань. Важливе питання у регулюванні виконання 

становить співвідношення виконання та зустрічного виконання. Адже сторона, яка 

повинна виконати своє зобов’язання першою, по суті надає іншій стороні ніяким 

чином не убезпечений кредит довіри, і несе ризик неотримання зустрічного 

виконання [140, c.353]. Тому у § 320(1) НЦК «Захист від невиконання договору» 

встановлено норму, відповідно до якої особа, яка є стороною синалагматичного 

договору, може відмовитися виконувати свою частину зобов’язань, допоки інша 

сторона не надасть зустрічне виконання, якщо тільки перша сторона не зобов’язана 

виконати своє зобов’язання першою. Але право відмовитися від виконання не 

втрачається, якщо було надано зустрічне виконання або його забезпечення [18]. 

Частина 2 § 321 НЦК (нова норма) встановлює, що особа, від якої вимагається 

виконання першою, може встановити розумний строк, у який інша сторона, на свій 

вибір повинна або надати зустрічне виконання, або ж встановити забезпечення 

виконання зустрічно і одночасно супроти отримання виконання. Якщо такий строк 

минає безрезультатно, особа, яка повинна виконати зобов’язання першою, може 

відмовитися від договору [18]. Перелік норм, що стосуються черговості виконання, 

завершує § 322 НЦК «Наказ виконати зустрічно і одночасно», відповідно до ч.1 

якого, якщо сторона звертається до суду за виконанням, яке їй належиться на 
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підставі синалагматичного договору, висунення іншою стороною свого права 

відмови виконувати зобов’язання, до поки не буде надано зустрічне виконання, буде 

мати своїм наслідком лише те, що останній буде наказано виконати договір в 

зустрічному і одночасному порядку [18]. 

Попри те, що норми про черговість виконання не є імперативними (ius 

dispositivum), і сторони можуть у договорі прописувати власний порядок черговості 

виконань [140, c.354]. Проте суди Німеччини не завжди зважають на умову 

договору, якою встановлюється порядок черговості виконань, якщо такою умовою 

встановлено обов’язок першого виконання грошового зобов’язання [140, c.354]. 

В контексті порядку черговості виконань також потрібно згадати про норму 

щодо часткового виконання, оскільки у німецькому праві вона стосується 

співвідношення виконання та зустрічного виконання. Так, § 320(2) НЦК 

встановлює, якщо сторона виконала своє зобов’язання лише частково, не можна 

відмовитися зустрічно виконувати до тієї міри, до якої невиконана частина 

зобов’язання є незначною, а відмова буде означати недобросовісну поведінку [18]. 

Проте слід пам’ятати, що за загальним правилом, постановленим у § 266 НЦК 

часткове виконання у німецькому праві заборонене взагалі [160, c.103]. 

Час виконання. § 271 НЦК «Час виконання» встановлює два правила на різні 

випадки. Так, частина 1 цього параграфу каже: там де строк виконання не був 

визначений і він неочевидний із обставин, тоді кредитор може вимагати негайного 

виконання, а боржник може негайно приступати до виконання [18]. В свою чергу, 

частина 2 § 271 НЦК встановлює: там, де строк був визначений, кредитор не може 

вимагати виконання до настання цього строку, проте боржник до настання строку 

може здійснити виконання [18]. 

Окрім загальної диспозитивної норми щодо часу, НЦК ще містить численні 

спеціальні норми, які стосуються часу виконання окремих видів договорів, як-от час 

оплати за договором оренди (§ 556b(1) НЦК) чи договором надання послуг 

(§614 НЦК) тощо [140, c.355]. 

Наприклад, якщо не був вказаний строк у договорі позики, тоді, відповідно до 

§ 488(3) НЦК, або кредитор, або боржник повинні за три місяці надіслати 
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повідомлення про повернення боргу і припинення договору (Kündigung) [140, c.356]. 

В той же час договір позички речі, якщо він був укладений безстроково, може бути 

припинений будь-якою зі сторін у будь-який час. 

Усі ці спеціальні норми свідчать про те, що доволі важко встановити 

загальний порядок виконання, для кожного договору він свій. Проте німецьке право, 

що для нього взагалі характерно, містить доволі багато загальних норм. 

З-поміж інших загальних норм щодо часу виконання варто звернути увагу на 

§ 323(2)(2) НЦК, відповідно до якого, якщо строк становить істотну умову договору, 

тоді невиконання договору у встановлений час дає право кредитору розірвати 

договір [18]. В даному випадку йдеться про так звані строчні договори (Fixgeschäft), 

які можуть бути відносні або абсолютні (relatives und absolutes) [140, c.356]. 

Наприклад, таксі, замовлене на конкретну годину, щоб відвезти пасажира до 

аeропорту, у випадку затримки взагалі втрачає свою актуальність (absolutes 

Fixgeschäft) [140, c.356]. У такому разі повідомлення про розірвання договору не 

потрібне, бо це розуміється само собою. У випадку відносних строчних договорів 

кредитор повинен направляти повідомлення про те, що виконання він більше не 

потребує і бажає розірвати договір [140, c.356] . 

Також важливою в контексті часу виконання є норма § 813(2) НЦК, якою 

встановлюються наслідки дострокового виконання, зокрема, йдеться про те, що 

дострокове виконання не підлягає захисту, і за ним не можна вимагати повернення 

наданого або ж відшкодування [18]. 

Місце виконання (Leistungsort). Відповідно до § 269 НЦК (1), якщо у договорі 

не було визначене місце виконання і воно не є очевидним з обставин чи характеру 

зобов’язання, тоді виконання повинно бути вчинене у місці знаходження боржника 

[18]. Якщо боржник взяв на себе перевезення, це не означає, що місце доставки стає 

місцем виконання договору (§ 269(3) НЦК). Місцем виконання все одно 

залишається місце знаходження боржника. У § 269(2) НЦК уточнюється, що в 

комерційних відносинах місце виконання – це місце знаходження підприємства 

боржника [18]. 
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Відповідно до § 270 НЦК місцем виконання грошових зобов’язань є місце 

знаходження кредитора, а в комерційних відносинах місце знаходження його 

підприємства [18]. За загальним правилом ризик і витрати на переказ коштів несе 

боржник, але якщо кредитор змінює своє місце знаходження чи місцезнаходження 

свого підприємства, тоді кредитор несе додаткові затрати і бере на себе ризики [18].  

Якість виконання. Відповідно до § 243 НЦК виконання зобов’язання в натурі 

передбачає надання речі середнього рівня якості [18]. Крім загальної норми у 

німецькому праві є ще окремі норми щодо якості виконання, встановлені для різних 

видів договорів, а також для зобов’язальних відносин, у яких беруть участь 

споживачі. Так, у договорах купівлі-продажу і виконання робіт якість вважається 

прийнятною, якщо річ чи робота відповідає умовам вжитку за договором (§ 434, 

§ 633 НЦК) [18]. 

Виконання умовних зобов’язань регулюється параграфами 158-163 НЦК. Слід 

зазначити, що відповідні положення включають в себе дуже строгий захист прав, які 

залежать від настання вікладальної умови. Так, відповідно до § 160(1) «Будь-яка 

особа, у якої є певне право, що залежить від вікладальної умови, у випадку настання 

цієї умови може вимагати збитків від іншої сторони, якщо остання відповідальна за 

те, що в період до на настання умови було спричинено неможливість в подальшому 

зреалізувати право, яке залежало від настання умови» [18]. В свою чергу, § 161 НЦК 

постановляє нечинність актів розпорядження майном, які були вчинені у період до 

настання відкладальної умови [18].  

Французьке право. Відповідно до французького права сутність виконання 

(exécution) розкривається вже у самому визначенні договору. Так ст. 1101 ФЦК 

каже, що: «Договір – це угода сторін, яка зобов’язує одну чи більше осіб по 

відношенню до іншої особи чи осіб щось надати, зробити або не робити» [20]. Це 

визначення знаходить своє продовження у розділі ІІ «Про зобов’язання надати» і 

розділі ІІІ «Про зобов’язання зробити щось або не робити» Глави ІІІ, Титулу ІІІ 

Книги ІІІ ФЦК. Проте дані розділи не регулюють порядок виконання зобов’язань, 

вони лише наводять деякі характеристики відповідних видів зобов’язань та 

вказують на правові наслідки їх невиконання. 
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Так, відповідно до положень розділу «Про зобов’язання надати» виконання 

такого роду зобов’язань полягає не тільки у фактичному переданні речі, але й також 

включає в себе обов’язок доставити річ і обов’язок зберігати її до передання. 

Обов’язок доставити річ відповідно до статті 1138 ФЦК визначається простою 

домовленістю сторін [20]. 

Обов’язок зберігати річ відповідно до статті 1137 ФЦК повинен бути 

виконаний з такою дбайливістю, як «хороший батько турбується про свою родину». 

У доктрині французького права такий обов’язок визначається як обов’язок проявити 

належну дбайливість у виконанні (obligations de moyens), і якщо така дбайливість 

була проявлена, то виконання вважається задовільним [158, c. 575]. 

У свою чергу, стаття 1142 Розділу «Про зобов’язання зробити щось або не 

робити» встановлює, що «кожне зобов’язання дії чи бездіяльності призводить до 

спричинення збитків, якщо з боку боржника має місце невиконання» [20]. 

Такий тип зобов’язання передбачає обов’язок досягти певний результат 

(obligation de résultat), і якщо такого результату не буде досягнуто, то безвідносно 

до того, яким би дбайливим не був боржник, зобов’язання вважається невиконаним 

[158, c.577]. 

Тож узагальнено можна сказати, що Глава ІІІ «Про силу зобов’язань» Титулу 

ІІІ Книги ІІІ ФЦК, яка об’єднує два вищеописані розділи, не міститься положень про 

те, яким чином виконувати ті чи інші види зобов’язань. У загальних положеннях цієї 

глави лише вказується, що домовленості повинні виконуватися добросовісно і що 

при їхньому виконанні потрібно керуватися не лише тим, що було прямо 

встановлено у договорі, але й зважати на «справедливість, звичаї та право, які 

властиві характеру зобов’язання» (ст.1135 ФЦК) [20].  

Норми, що стосуються виконання договору, розміщені у Главі V Титулу ІІІ 

Книги ІІІ ФЦК «Про припинення зобов’язань», зокрема у її першому розділі «Про 

платіж». На перший погляд виглядає так, ніби цей розділ присвячений виключно 

виконанню грошового зобов’язання, а не виконанню взагалі, але відповідно до 

положень розділу, плата за договором може здійснюватися не тільки шляхом 

надання грошових коштів, але й переданням речі в якості оплати [20]. А це вже 
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вимагає регулювання питань якості речі, місця її передачі тощо, тобто фактично 

зачіпає усі ті аспекти, які зазвичай входять у загальні положення про виконання.  

Тобто у французькому кодексі положення про виконання зобов’язання 

викладені як положення про оплату, в тому сенсі, що боржник повинен віддати 

заборговане, іншими словами виконати зобов’язання. 

Підтвердженням нашої думки, що положення розділу «Про платіж» можна до 

певної міри трактувати, як загальні положення про виконання, слугує стаття 1243 

ФЦК, яка каже, що: «Кредитора не можна змусити прийняти річ іншу, ніж та, яка 

повинна була бути йому надана, навіть якщо вартість запропонованої речі є 

рівнозначною чи вищою» [20]. Ця норма означає, що французьке право вимагає, 

щоб виконання зобов’язання в точності відповідало тому, про що домовилися. Цим 

підтверджується, що деякі положення розділу «Про платіж» можна застосовувати як 

загальні положення про виконання. 

Проте більшість норм розділу «Про платіж» все ж регулює виконання саме 

грошових зобов’язань.  

Виконання зобов’язання оплати. Розрахунок грошима є дійсним, якщо 

кредитор зміг отримати платіж, або якщо боржник може довести, що кредитор 

скористався сплаченим (ст. 1241 ФЦК) [20]. 

У випадках, коли у боржника виникли труднощі із оплатою, стаття 1244-

1(1) ФЦК уповноважує суддю перенести чи розстрочити платіж строком на два роки 

[20]. При цьому суддя може постановити, що на суми, відповідні перенесеним 

строкам платежу, проценти будуть нараховуватися за зниженою процентною 

ставкою, яка не має бути нижчою, ніж процентна ставка, встановлена законом. Слід 

однак зауважити, що вищезгадані заходи можуть бути поставлені суддею в 

залежність від виконання боржником дій, які полегшують або ж гарантують сплату 

боргу. Рішення судді щодо перенесення чи розстрочення оплати призупиняє 

звернення до виконання позовної вимоги, пред’явленої кредитором. Право на 

збільшення процентів або ж сплату штрафної неустойки через прострочення також 

призупиняється до завершення пільгового строку, наданого суддею [20]. 
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Окремої уваги в контексті здійснення платежу потребує регулювання ситуації, 

коли боржник, маючи перед кредитором кілька зобов’язань, сплачує лише одне з 

них. У такому випадку боржник має право заявити при здійсненні платежу, який 

саме борг він сплачує (ст. 1253 ФЦК) [20]. Проте можливість боржника обирати, 

який борг він хоче сплатити, досить умовна, оскільки вона втрачається, якщо 

кредитор у документі-підтвердженні платежу сам вкаже на рахунок якого боргу 

зачисляються кошти (ст. 1255 ФЦК) [20]. Крім того, боржник без згоди кредитора не 

може зачислити платіж в суму основного зобов’язання, якщо таке зобов’язання 

передбачає сплату відсотків; спочатку повинні сплачуватися відсотки 

(ст. 1254 ФЦК) [20]. Якщо ж, наприклад, було здійснено платіж, який мав би 

одночасно покрити основну суму і відсотки, але внесеної суми недостатньо, тоді 

кошти відносять на покриття відсотків [20]. Слід однак зауважити, що, незважаючи 

на правило про першочергове покриття відсотків перед основним зобов’язанням, 

суд у французькій юрисдикції може, якщо він дозволяє розстрочку платежу, 

постановити, що почергові платежі, в першу чергу, будуть зараховуватися для 

погашення основної суми боргу (ст. 1244-1(2) ФЦК) [20]. 

Якщо квитанція не містить жодних вказівок на те, до якого боргу відноситься 

платіж, тоді норма статті 1256 ФЦК роз’яснює, що у такому випадку платіж 

зачислюється у той з боргів, погашення якого мало найбільший інтерес для 

боржника з-поміж усіх боргів, час сплати яких уже настав; в іншому випадку 

сплачується борг, строк оплати якого вже наступив, навіть якщо цей борг не є 

настільки обтяжливим, як інші; якщо ж всі борги мають однаковий характер, то 

зачислення здійснюється на рахунок боргу, що настав перший у часі; у разі рівності 

– зачислення відбувається пропорційно [20]. 

На завершення питання грошових розрахунків, слід зазначити, що витрати на 

здійснення платежу несе боржник (ст. 1248 ФЦК) [20]. 

Оплата у вигляді речі відбувається шляхом передання цієї речі кредитору. 

Боржник не вправі запропонувати кредитору іншу річ, ніж та, про яку домовлялися, 

навіть якщо вартість іншої речі є рівнозначною чи вищою (ст. 1243 ФЦК) [20]. 
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Стаття 1245 ФЦК встановлює, що боржник, який зобов’язаний надати 

індивідуально-визначену річ, звільняється від свого обов’язку при наданні такої речі 

у тому стані, у якому вона є, якщо тільки погіршення якостей речі не були 

спричинені діями боржника або в тому є його вина, за умови що до настання 

погіршення якостей боржник не прострочив момент передачі речі [20]. Відповідно 

до статті 1246 ФЦК, якщо предметом боргу є річ, яка визначається лише родовими 

ознаками, боржник задля виконання зобов’язання не зобов’язаний надавати таку річ 

найвищого сорту, але він не може запропонувати і найнижчий сорт [20]. Фактично 

статтями 1245-1246 ФЦК визначається якість виконання. 

Місце виконання. Відповідно до статті 1247 ФЦК виконання повинне бути 

здійснене у місці, вказаному в угоді. Якщо місце не вказане, тоді у всіх випадках, 

крім передання індивідуально-визначеної речі, платіж повинен бути здійснений у 

місці проживання боржника [20]. В свою чергу платіж, який полягає у переданні 

індивідуально-визначеної речі, повинен бути здійснений у місці, де річ перебувала 

на момент виникнення зобов’язання. Для передання такої речі боржник повинен 

відправити кредитору повідомлення, щоб останній її забрав [20]. Стаття 1264 ФЦК 

встановлює, що таке повідомлення вручається особисто кредитору, або за місцем 

його проживання або за місцезнаходженням, яке сторони обрали для виконання 

договору. Якщо ж кредитор не забрав річ після надсилання йому повідомлення, а 

боржнику потрібне приміщення, де знаходиться річ, останній може через суд 

отримати дозвіл віддати річ на зберігання [20]. Так само, якщо кредитор не прийняв 

платіж, боржник може внести запропоновану суму на зберігання (ст. 1257 ФЦК) 

[20]. Відхилена пропозиція боржника і передання ним грошей або речі на зберігання 

має ті ж самі правові наслідки, що і вчинення платежу, тобто боржник звільняється 

від зобов’язання [20]. 

Стаття 1258 ФЦК ставить ряд вимог до пропозиції боржника здійснити 

виконання, щоб така пропозиція вважалася дійсною: по-перше, потрібно, щоб 

пропозиція виконання була зроблена кредитору, який має реальну здатність 

прийняти виконання; по-друге, боржник, роблячи пропозицію, повинен бути 

реально спроможний заплатити; по-третє, в оплату входить повна сума боргу, 
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відсотки та платежі за прострочення, суми на покриття наявних витрат, і суми на 

витрати, які ще будуть вчинені; на додачу до цього боржник ще повинен 

зобов’язатися доповнити платіж «у випадку необхідності»; по-четверте, повинен 

настати строк платежу, якщо цей строк встановлював кредитор; по-п’яте, якщо 

договір із відкладальною умовою, потрібно щоб така умова здійснилася, по-шосте; 

пропозиція має бути зроблена в місці, яке було визначене для здійснення платежу, а 

за відсутності особливої домовленості щодо місця платежу, пропозиція має бути 

зроблена або особисто кредитору або в місці його проживання або ж у місці, 

обраному для виконання договору [20]. 

Якщо пропозиція боржника відповідає всім вимогам дійсності і при цьому 

вона була відхилена, тоді боржник може віддати річ на зберігання. Боржник може 

забрати річ зі зберігання у будь-який час, проте якщо для реалізації пропозиції 

виконання і внесення речі на зберігання було залучено суд, тоді боржник вже не 

може забрати річ [20]. Слід також додати, що витрати, пов’язані із пропозицією 

виконання і покладення речі на зберігання у випадку, якщо пропозиція відповідає 

вимогам дійсності, покладаються на кредитора (ст. 1260 ФЦК) [20]. 

Виконання умовних зобов’язань. У французькому праві умовні зобов’язання 

розглянуті дуже широко. Цьому питанню присвячено Розділ І Глави ІІ Титулу ІІІ 

Книги ІІІ ФЦК (ст.1168-1184). 

Відповідно до положень цього розділу, якщо договір містить умову, що подія 

повинна статися до якогось конкретного моменту часу, то якщо подія не настала зі 

спливом цього часу, умова вважається невиконаною. Якщо ж час не було визначено, 

тоді умова завжди може здійснитися, аж до поки не стане очевидним, що подія 

ніколи не настане. Якщо здійснення умови залежить від того, хто бере на себе 

зобов’язання, то такий договір є неіснуючим [20]. На противагу цьому, умова не 

робити те, що і так є неможливим, ніяким чином не впливає на дійсність договору 

[20]. Будь-яка умова повинна бути здійснена таким чином, як цього бажали сторони 

і як вони це розуміли [20]. Кредитор може до того, як настане умова, вживати усіх 

заходів, щоб зберегти свої права. Вважається, що умова настала, якщо боржник, 

виконання якого залежало від умови, запобіг її настанню [20].  
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У разі настання скасувальної умови (condition résolutoire) договір 

припиняється із обов’язковою реституцією всього наданого (ст. 1184 ФЦК) [20].  

Особливістю французького права є те, що невиконання однією стороною 

договору прирівнюється до настання скасувальної умови, з тими ж наслідками [114, 

c. 171]. 

Час виконання регулюється окремим Розділом ІІ «Про зобов’язання зі 

встановленим строком виконання» Глави ІІ Титулу ІІІ Книги ІІІ ФЦК (ст.1185-

1188). Відповідно до статті 1185 ФЦК основна мета встановлення строків полягає у 

відстроченні виконання [20]. Наявність такої норми-роз’яснення зумовлена тим, що 

французьке право як доволі давнє, розглядає договори, в першу чергу, як реальні, 

тобто ті, які повинні виконуватися негайно. Стаття 1186 ФЦК встановлює: те, що 

належиться виконати у встановлений строк, не може вимагатися заздалегідь, але те, 

що було сплачено достроково, не може вимагатися назад [20]. Зі статті 1187 ФЦК 

випливає, що строк завжди повинен встановлюватися для зручності боржника за 

винятком, коли сутність зобов’язання або обставини вказують на те, що строк 

повинен бути погоджений сторонами на користь кредитора. Проте відповідно до 

статті 1188 ФЦК боржник більше не може скористатися із тривалості строків, якщо 

він зменшив гарантії виконання, надані кредитору за договором [20]. 

Часткове виконання. Проаналізувавши Розділ V Глави 4 Титулу ІІІ, Книги ІІІ 

ФЦК, який покликаний регулювати подільні і неподільні зобов’язання, можна 

сказати наступне: французьке право практично не передбачає можливості виконання 

договору по частинах. Стаття 1220 ФЦК встановлює, що зобов’язання, яке може 

бути фізично розділеним, все рівно повинно бути виконане як неподільне [20]. 

Норма про заборону часткового виконання ще раз продубльована у положеннях 

ФЦК, які стосуються здійснення платежу. Так, стаття 1244 зазначає, що «боржник 

не може змусити кредитора прийняти частковий платіж боргу, навіть якщо борг 

можна розділити» [20]. Але незважаючи на те, що боржник зобов’язаний здійснити 

платіж за один раз, стаття 1244-1 ФЦК надає суду повноваження, з урахуванням 

становища боржника і потреб кредитора, перенести чи розстрочити платіж протягом 

двох років [20].  
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Оскільки, незважаючи на жодні заборони, часткове виконання на практиці 

все-таки трапляється, ФЦК на цей випадок містить норму, яка пом’якшує 

відповідальність боржника у такій ситуації. Так, відповідно до ст. 1231 ФЦК, якщо 

зобов’язання було частково виконане і ця частина мала якусь користь для кредитора, 

то за наявності у договорі застереження про сплату конкретної суми неустойки у 

випадку невиконання, суддя має право зменшити розмір такої неустойки [20]. 

Підсумовуючи можемо сказати, що французьке право не містить як таких 

норм про здійснення виконання, ці норми потрібно розуміти у контексті всього 

регуляторного механізму договірного зобов’язального права Титулу ІІІ Глави ІІІ 

Книги ІІІ ФЦК. 

Крім того, очевидним є той факт, що на відміну від інших правових систем, у 

французькій юрисдикції суд має доволі широкі повноваження для втручання у 

договірні відносини, а тому може відіграти значну роль у виконанні договору. 

Англійське право. В англійському праві виконання договору визначається 

терміном «готовність надати виконання» (tender of performance), тобто це намір або 

спроба зробити те, що вимагається за договором. «Готовність надати виконання» 

має місце тоді, коли виконання, яке пропонується, чітко відповідає умовам договору 

і доводиться до відома іншої сторони в момент, коли будь-які її права на отримання 

виконання набирають чинності [156, c.569]. За загальним правилом, зобов’язання 

підлягає виконанню, коли приходить строк, без того, щоб кредитор звертався до 

боржника за виконанням. У справі Walton v Mascall 1884 року було постановлено, 

що «боржник повинен шукати свого кредитора», а не навпаки [161, c.753]. Хоча з 

умов договору, звичаю чи обставин справи може випливати, що оплата повинна 

здійснюватися на вимогу кредитора (on demand) [161, c.753].  

Положення щодо виконання зобов’язань базуються на принципі, що 

виконання повинно задовольняти критерій істотного виконання (substantial 

performance), тобто якщо виконання не було здійснено в повній мірі, то принаймні 

воно має бути істотним [156, c.566]. Не всі англійські вчені вважають, що критерій 

істотності можна простежити у будь-якому виконанні. Наприклад, Г. Трайтел та 

Д.Кемпбелл стверджують, що доктрина істотного виконання може застосовуватися 
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лише до кількаразових у виконанні договорів, в той час як у договорі, який 

виконується за один раз, можливість встановити істотність виконання є досить 

суперечливою [156, c.566]. 

В той же час усі вчені сходяться на тому, що виконання повинно бути точним 

[161, 782]. Сторона, яка виконала своє зобов’язання по договору, стає вільною (is 

discharged) тільки якщо надане виконання чітко і точно відповідає умовам договору 

(precise and exact performance) [161, 800]. Якщо ж виконання незадовільне, інша 

сторона набуває право не приймати таке виконання (right to rescind) [161, c.759]. В 

англійській доктрині право не приймати виконання у випадку його невідповідності 

умовам договору та право розірвати договір у випадку невиконання дещо 

плутаються між собою, тому що визначаються одним і тим же терміном – rescission, 

проте це різні засоби правового захисту, які мають різні наслідки для договору [156, 

c.572]. Так, наприклад, у випадку договору купівлі-продажу право не приймати 

незадовільне виконання означає, що покупець має право відмовитися приймати 

невідповідний товар і не платити за нього гроші [22], у порівнянні із ситуацією, 

коли б він розірвав договір, то при цьому мав би сплатити ціну і вимагати 

відшкодування збитків. 

Крім того, що сторона повинна точно і чітко виконати умови, які були вказані 

у договорі (express terms), вона так само має виконати непрямі умови (implied terms). 

Під непрямими умовами в англійському праві маються на увазі приписи 

законодавства, також це можуть бути звичаї [156, c.242].  

Наприклад, у § 15(2)(b) Закону про купівлю-продаж товарів (the Sale of Goods 

Act) 1979 (початково 1893) року як непряма умова договору (implied condition) 

значиться те, що покупцю повинна бути забезпечена реальна можливість звірити 

основну масу товару зі зразком, на основі якого був укладений договір [22]. 

Порушення такої умови відповідно до § 11 цього ж Закону дає право покупцю 

відмовитися від товару і розірвати договір [22]. 

Так само у § 13 Закону зазначено, що товар повинен відповідати опису і це є 

непряма умова (implied condition) будь-якого договору [22].  
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Відповідно до норми § 13 Закону у справах Re Moore & Co and Landauer & Co 

1921 р., а також Arcos Ltd v EA Ronaasen & Son 1933 р. було постановлено, що 

оскільки поставка товару не відповідає умовам відповідних договорів (did not 

constitute satisfactory performance), то сторона-покупець може відмовитися її 

приймати [156, c.562]. Хоча при цьому невідповідність в обох випадках була 

незначною: у першій справі фрукти були запаковані у ящики по 24 консервних 

банки кожен, тоді як повинні були бути запаковані по 30 банок в один ящик, а в 

другій справі, деревина була порізана на дошки товщиною 
9
/16 інча, тоді як згідно 

договору товщина повинна була бути ½ інча, при тому, що і одна і друга товщина 

однаково підходила для виробництва бочок [156, c.562]. 

Насправді така жорстка позиція суддів у питанні ідеальної відповідності 

виконання умовам договору пояснюється тим, як судді зважують конкретні 

обставини кожної справи [89, c.428] . Наприклад, у двох вищезазначених справах 

вважається, що судді прийняли відповідні рішення через те, що «товари купувалися 

для перепродажу і точне дотримання специфікацій могло бути важливим для 

наступного у ланцюжку покупця» [89, c.428]. 

В той же час, наприклад, у справі Reardon Smith Line Ltd v Hansen-Tangen 

1976 р. Палата Лордів відмовилася брати до уваги аргумент, що за аналогією до § 13 

Закону про торгівлю товарами замовник може не приймати танкер, тому що він 

збудований у іншому місці, ніж те, яке зазначалося у договорі, проте у всьому 

іншому танкер відповідав вимогам замовника [156, c.563]. Лорд Віллберфорс 

прокоментував цю справу так, що Закон про торгівлю товарами «занадто технічний і 

потребує свіжого перегляду» [156, c.563]. 

Виконання цілісне та кількаразове (Entire and severable obligations). Не так 

жорстко вирішуються ситуації, де виконання договору можна поділити на кілька 

частин (divisible contract). За визначенням Г. Трайтела, судді у такого роду справах 

дивляться на співвідношення того, що не вдалося виконати відносно істотності 

фактично наданого виконання [161, c.773]. Так, у справі Maple Flock Co Ltd v 

Universal Furniture Products (Wembley) Ltd 1934 року договір передбачав доставку по 

частинах 100 тон певного матеріалу. Шістнадцята партія містила значну кількість 
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хлору, але суд не визнав це порушення таким, що дозволяє покупцю відмовитися 

приймати виконання, оскільки бракована частина виконання у порівнянні із усією 

кількістю була дуже незначна [161, c.773]. Так само у справі Hong Kong Fir Shipping 

Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 1962 року судно, винайняте на 24 місяці, 

опинилося на 20 тижнів на ремонті, на підставі чого сторона-винаймач хотіла 

відмовитися від договору, проте суд відхилив її аргументи, вважаючи достатнім те, 

що після ремонту судно ще 17 місяців могло використовуватися [161, c.773-774].  

Для кращого розуміння різниці між цілісним та кількаразовим виконанням дві 

попередні справи варто порівняти зі справою Cutter v Powell 1785 року. За фабулою 

цієї справи моряк Катер найнявся на корабель для подорожі з Ямайки до Ліверпулю, 

по закінченню якої він мав отримати 30 гіней. Катер, будучи вже зовсім недалеко 

від Ліверпулю, не дожив до кінця подорожі 19 днів. Суд відмовив його вдові у 

сплаті 30 гіней, мотивуючи це тим, що моряк не прибув до Ліверпулю як це 

вимагалося, щоб договір був виконаний [206]. Рішення базувалося на тому, що сума 

в розмірі 30 гіней у 4 рази перевищувала звичну платню за таку подорож і ця сума 

була запропонована саме тому, що це був цілісний договір, на противагу ситуації, 

коли б моряку виплачувалися, або ж навіть по закінченню мали бути виплачені 

кошти, як оплата за кожен тиждень перебування на судні [156, с.564].  

Проте суди не завжди настільки строгі у своїх рішеннях щодо того, чи 

повинно оплачуватися виконання цілісного договору, який не був виконаний до 

кінця. Наприклад, критерій істотності виконання застосовується до договорів 

будівельного підряду, хоча вони є одноразовими у виконанні. Інакше це може 

призводити до безпідставного збагачення сторони, яка в істотній мірі отримала 

виконання (наприклад, на 95% добудований об’єкт) [156, c.568]. Тому із судових 

справ було виведено правило, що там, де будівельник працював над створенням чи 

ремонтом дому по договору, який передбачав неподільну оплату, і він у своїй роботі 

відступив від умов договору, то все рівно він має право на оплату своєї роботи, 

якщо тільки: 1) робота, яку він зробив, не має жодного ціннісного значення для 

замовника; 2) зроблена робота цілком відрізняється від того, про що домовлялися; 3) 

він припинив роботу і облишив об’єкт незавершеним [156, c.568].  
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Порядок черговості виконання. В англійському праві обіцянки сторін можуть 

бути сконструйовані як незалежна одна від одної, тому кожен може забажати 

виконання обіцянки від протилежної сторони, не виконавши при цьому свою власну 

[161, с.762]. На практиці такий стан речей призводить до зустрічних судових 

позовів. Г. Трайтел пояснює, що ця ситуація вирішується, якщо вважати, що 

виконання однієї сторони становить настання умови (сondition precedent), яка 

породжує відповідальність іншої сторони [161, с.762]. На нашу думку, це не дуже 

вдала правова конструкція, адже створюється непотрібна плутанина із 

використанням умовного прецеденту в контексті умовних зобов’язань. 

Що ж до законодавчих приписів, які стосуються черговості виконань, то у § 28 

Закону про торгівлю товарами 1979 сказано, що поставка товарів, а також оплата 

ціни є конкурентними умовами (concurrent conditions), це означає, що продавець має 

бути охочий і готовий надати товари у володіння покупця взамін на оплату їхньої 

ціни, а покупець має бути охочий і готовий сплатити ціну в обмін на володіння 

товарами [22].  

Виконання умовних зобов’язань. В англійському праві з приводу «умовних 

зобов’язань» виникає кілька складних питань. Першу складність англійські 

правники вбачають у тому, що слово «умова» (condition) в англійській мові має два 

значення: «істотна умова» договору (на противагу другорядній умові (warrantу)) і 

«подія», настання або ненастання якої зобов’язує до виконання договору або ж 

навпаки скасовує необхідність виконання (conditions precedent and subsequent) [161, 

c.62]. Друга складність полягає у тому, що події потрібно відрізняти від тих умов, 

які залежать від суб’єктивної волі однієї зі сторін. Якщо спробувати дослівно 

перекласти, як професор Трайтел пропонує розрізняти між собою такі умови, то 

перші з них він називає «умовні умови» (сontingent conditions), а другі – обіцяні 

умови (promissory conditions) [161, c.62]. Третя складність виникла у зв’язку з тим, 

що в англійському праві договір формують дві окремі, незалежні одна від одної 

обіцянки, а тому неможливо встановити порядок черговості виконання цих 

обіцянок. У зв’язку з цим, як уже вище зазначалося, була сформульована фікція, 

коли виконання обіцянки однією стороною становить умову (conditions precedent), 
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настання якої робить іншу сторону відповідальною за виконання своєї обіцянки. По-

четверте, на противагу ситуації із незалежними обіцянками, які ставляться під умову 

виконання одна одної, є ще концепція конкурентних умов (сoncurrent condition), 

згідно з якою договір повинен виконуватися одночасно навзаєм [161, c.763]. І, по-

п’яте, судова практика може внести свої корективи у розуміння умовних 

зобов’язань. Наприклад, за фабулою справи Churchward 1895 року, позивач 

погодився, що він час від часу, якщо Адміралтейство доручатиме йому свою 

кореспонденцію, буде перевозити її за плату з Довера до Кале протягом 11 років. Не 

отримавши жодного разу такого доручення, він висунув вимогу про відшкодування 

збитків [161, c.833]. На нашу думку, у цій ситуації мала місце обіцяна умова 

(promissory condition), проте суд визначив, що це не договір з умовним 

зобов’язанням, а «оферта» (agreement … amounted to no more than an offer [161, 

c.833]) і відхилив позов. Хоча, як нам здається, суд однаково відхилив би позов і в 

тому випадку, якби кваліфікував існування між сторонами умовного зобов’язання. 

Адже якщо виконання договору пов’язане із настанням відкладальної умови, то за її 

відсутності відповідальність за порушення договору не наступає. 

З такого складного і багатоаспектного розуміння умов випливає те, що на 

практиці умовні договори не так вже й легко відрізнити від звичайних, де 

положення договору можуть були оформлені під умовним виглядом. Тому кожного 

разу це покладається на розсуд суду, чи надавати судовий захист умовному 

договору. 

Якщо абстрагуватися від інших розумінь «умов» і розглядати «умовні 

зобов’язання» в класичному розумінні, тоді наслідком ненастання відкладальної 

умови, а також настання скасувальної умови є те, що сторони більше не пов’язані 

договором і звільняються від цього договору [161, c.63]. 

Часткове виконання (whole and part consideration). Питання неповної 

реалізації зустрічного надання виникло при розгляді справи Duke of St Albans v Shore 

1789 року [161, с.770] . Продавець лісистої ділянки перед передачею майна зрізав 

частину лісу. Покупець звернувся до суду у зв’язку із порушенням договору. У 

позові було відмовлено, оскільки деревина становила ту частину зустрічного 
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надання, яка не мала вирішального значення [161, с.770]. Із вищенаведеної справи 

Трайтел вивів таке правило: сторона, яка тільки частково виконала своє 

зобов’язання, незважаючи на це, може позиватися до суду, вимагаючи контр-

виконання, якщо її невдача у виконанні «істотно» не позбавляє іншу сторону того, 

що становило її інтерес у договорі [161, с.770]. 

Час виконання. Час сам по собі не вважається істотною умовою договору. Але 

якщо в договорі час виконання був обумовлений, як важлива умова, тоді ненадання 

виконання вчасно вважається порушенням істотної умови договору, що дає право на 

розірвання договору. Це випливає із тієї кваліфікації договірних умов, яка була 

напрацьована практикою англійських судів. Усі умови договору поділяються на 

істотні або головні (conditions) і другорядні чи прості (warranties) [48, c.519] (інколи 

ще виділяють умови середньої важливості (intermediate)). Істотними вважаються 

умови, порушення яких дає кредитору право пред’явити позов про розірвання 

договору та відшкодування збитків. Простими є умови, невиконання яких дає 

кредитору право на пред’явлення позову тільки про відшкодування збитків 

[84, с.177]. 

Те, що час не вважається істотною умовою договору означає, що кредитор 

повинен прийняти прострочене виконання [161, c.826]. Але якщо боржник 

прострочив виконання і кредитор надішле йому повідомлення, у якому вкаже 

розумний час для виконання, то таке повідомлення матиме такі ж правові наслідки, 

як істотна умова договору [156, c.575]. 

Слід наголосити, що в комерційних договорах час завжди вважається істотною 

умовою, і навіть незначне прострочення може вести до розірвання договору [161, 

c.828].  

На прикладі нижченаведеної справи Union Eagle Ltd v Golden Achievement Ltd, 

яка стосується часу виконання, ще раз проілюструємо суворість англійського права 

у питанні точного дотримання умов договору. Справа Union Eagle Ltd v Golden 

Achievement Ltd стосувалася договору купівлі-продажу квартири [156, c.563]. Час 

виконання в договорі вважався умовою, що має істотне значення (time is ‘of the 

essence’) [161, c.828]. Відповідно до договору ціна повинна була бути сплачена до 5 
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години вечора конкретного дня. По факту кошти були сплачені о 5 годині 10 хв 

[156, c.563]. Суд вирішив, що така ситуація дозволяє продавцю відмовитися від 

договору і залишити собі сплачений завдаток. Зацікавленість сторони у точному 

виконанні означає, що суд повинен у таких випадках, як цей, чітко підтримати те, 

що було зазначено, як важливе. Адже сторони самі про це домовилися. Отже, суд 

підтримує тільки те, про що домовилися сторони і не більше [156, c.563]. 

Якість виконання. Відповідно до англійського праворозуміння сторони самі 

повинні встановлювати якість предмету договору, якщо для них це питання є 

важливим. Тому англійське законодавство містить досить слабкі захисні норми на 

випадок незадовільної якості. У § 14 Закону про купівлю-продаж товарів лише 

зазначено, що товар повинен бути «комерційно-придатної» (merchantable) якості, а 

також, що товар повинен бути придатний меті договору (fitness for the purpose) [22]. 

Виконання грошових зобов’язань (tender of money). Готовність надати оплату 

повинна становити суму не меншу і не більшу, ніж борг, точна сума повинна бути 

надана. Якщо, наприклад, боржник дає більшу суму, ніж його борг, тоді кредитор не 

зобов’язаний віддавати йому здачу (no change requirement), оскільки вважається, що 

це створює невиправдане обтяження для останнього [161, c.754]. На практиці 

звичайно ж кредитор віддає надлишок [161, c.754]. 

У цілісних договорах оплата здійснюється після повного виконання договору, 

оплата за часткове виконання може бути здійснена лише, якщо кредитор сам 

зупинив виконання до його завершення, або прийняв часткове виконання, або ж суд 

вирішив, що те, що було зроблено, становить «істотне виконання» [156, c.560]. У 

подільних договорах (divisible) сторона має право на оплату після завершення 

кожного конкретного етапу роботи [156, c.560]. 

Якщо боржник готовий здійснити платіж (tenders payment), але цей платіж 

кредитор не приймає, то на цьому зобов’язання боржника сплатити не 

припиняється; він не повинен знову намагатися заплатити, але мусить зачекати 

допоки кредитор сам не звернеться за оплатою [156, c.569].  

З приводу можливості здійснення платежу чеком, чи іншим способом, то в 

ранній англійській судовій практиці було зафіксовано дві ситуації. Перша ситуація, 
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коли кредитор безумовно приймав цінний папір, як оплату за договором (Sard v 

Rhodes 1836 року) [161, c.754], і друга – коли він це робив під умовою, що по 

цінному паперу будуть виплачені кошти. Але в новітній практиці у справі Homes v 

Smith 2000 року було закріплено: якщо платіж здійснюється за допомогою обігового 

цінного паперу, то він не є дійсним до поки по ньому не пройдуть гроші [161, с.754]. 

Отже, відповідно до англійської доктрини виконання повинно бути точним. 

Хоча сьогодні судді вже не настільки суворо вимагають, щоб виконання у 

технічному сенсі ідеально відповідало умовам договору.  

І наостанок, зазначимо, що важко уявити будь-яку іншу систему права, де б 

виконання умовних зобов’язань перетиналося із питанням черговості виконання. В 

англійському праві на прикладі «умов» та «умовних зобов’язань» чітко видно ті 

складнощі, з якими зіштовхується правова система за відсутності писаних норм, в 

яких законодавчо закріплені сталі дефініції. 

Право США. Американське право встановлює обов’язок діяти 

добросовісносно та чесно при виконанні договору (§205 Другого зводу) [24]. Норми 

щодо виконання містяться у §§233-240 Другого Зводу США про договори. У §233(1) 

Зводу сказано, що виконання повинно бути здійснено за один раз, якщо обставини 

не свідчать про інше [160, c.103]. Відповідно до §234 Другого зводу зобов’язання 

сторін повинні виконуватися одночасно, але якщо виконання однієї зі сторін 

вимагає більше часу, тоді ця сторона повинна виконати своє зобов’язання першою 

[24]. На доповнення до норми про порядок черговості виконань § 240 Другого зводу 

дозволяє розбивати взаємні зобов’язання сторін на еквівалентні частини, і тоді при 

виконанні лише частини зобов’язання одна сторона може вимагати від іншої 

виконання її частини зобов’язання, а потім знову почергово виконувати наступні 

частини зобов’язань [24]. 

У праві США, так само як в англійському праві, знайшла своє застосування 

доктрина істотного виконання, проте тут вона набула конкретного правового 

значення. Роз’яснення того, що становить істотне виконання (substantial 

performance) наведене у коментарі d до §237 Другого зводу. Відповідно до цього 

роз’яснення, однією з типових ситуацій у спорах про невдачу у виконанні є 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


129 

ситуація, коли одна сторона, виконавши своє зобов’язання, виставляє іншій рахунок, 

а остання відмовляється платити, посилаючись на матеріальну невдачу у виконанні 

(material failure of performance) [24]. В таких справах зазвичай необхідно з’ясувати, 

чи було здійснено істотне виконання. Якщо виконання було істотним, але не 

повним, наприклад, якщо будівельний підряд було виконано в суттєвій мірі, але не 

повністю, тоді підрядник може вимагати сплатити йому різницю в ціні, а замовник – 

сплати йому збитки. Якщо ж виконання не було істотним, тоді у підрядника немає 

права вимагати різницю в ціні, хоча він може висунути вимогу про реституцію [24]. 

Проте найбільша особливість американського підходу до виконання полягає в 

тому, що окрім звичного поняття «виконання» (performance), американське право 

іще вирізняє «хід виконання» (course of perfromance). Вважається, що концепція 

«ходу виконання» виникла на основі праць з договірного права одного з 

освоположників американського договірного права A. Корбана [108]. Вона походить 

від ідеї торгового звичаю, який формулюється як «хід справ» (course of dealing). 

Суть концепції «ходу виконання» Марсель Фонтен, представник романської 

системи права, спробував пояснити як «розуміння того, як має відбуватися 

виконання, що виникає на основі поведінки, проти якої жодна зі сторін не заперечує 

у довготривалих у виконанні договорах» [118]. Сама концепція була внесена в 

Уніфікований комерційний кодекс (§§ 2-208) для того, щоб надати суддям 

роз’яснення, коли виконання договору купівлі-продажу слід вважати таким, що 

відбулося. Відповідно до §§ 2-208(1) УКомК, коли договір купівлі-продажу включає 

в себе серію повторюваних дій, то кожна з цих дій, якщо вона була прийнята іншою 

стороною без заперечень, повинна вважатися такою, що відповідає угоді сторін [25]. 

Виконання умовних зобов’язань. Умовні зобов’язання визначені параграфами 

224-230 Другого зводу США про договори. Зокрема, § 225 Зводу встановлює, що 

«виконання обов’язку, яке залежить від настання умови, не може вимагатися до 

поки умова не настане або її ненастання має виправдання [24]. Якщо ненастання 

умови не має виправдання, і якщо більше в майбутньому умова ніколи не настане, 

тоді з ненастанням умови обов’язок зникає [24]. Ненастання умови не є порушенням 
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з боку сторони, якщо тільки в обов’язки сторони не входило забезпечення настання 

умови [24].  

 

Порівняльний аналіз 

 

Зміст обов’язків, що підлягають виконанню. Згідно з Принципами УНІДРУА, 

до складу зобов’язань входять не тільки ті обов’язки, які зазначені в договорі 

(express), але й також ті, які не були прямо прописані (implied), проте вони 

випливають із природи та мети договору, практики ведення справ, звичаїв, 

принципу добросовісності та розумності. Таким чином, відповідно до Принципів, у 

категорію непрямих умов потрапляє дуже широке коло питань: починаючи від тих, 

які логічно можна добудувати із тексту договору, і закінчуючи моральними 

обов’язками сторін дбати про інтереси одна одної, надавати допомогу, виказувати 

співпрацю тощо.  

Вжита в Принципах термінологія «прямі та непрямі» (express and implied) 

зобов’язання походить з англійського права. Проте в самому англійському праві 

непрямі умови (implied terms) мають інше, ніж у Принципах, значення. Непрямі 

умови за англійським правом – це умови, які за замовчуванням додаються до 

договору із положень законодавства. В жодному випадку вони не можуть означати 

неявні умови самого договору (іmplicit terms) [156, c.282].  

Англійське право стоїть на позиції, що сторони самі встановлюють рамки 

своїх зобов’язань. Ніхто не має права втручатися у договір і вказувати, як буде 

більш раціонально чи морально правильно його виконувати і таким шляхом 

привносити в цей договір нові зобов’язання. Як зазначає Річард Стоун, в 

англійському праві ніколи не допускалося, щоб суд вкладав у договір певні умови, 

які в конкретних обставинах були б доречними з раціональної чи моральної точки 

зору [156, с.283]. Хоча в літературі можна знайти твердження, що в американській 

юрисдикції, на відміну від англійської, у суддів існує незначна можливість 

привносити у договір супутні чи моральні обов’язки (така можливість випливає з 

§ 2-302 УКоМК, а також концепцій «розумних очікувань» (reasonable expectations) 
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[140, c.130-131]), проте, загалом кажучи, ідея існування в договірних відносинах 

супутніх моральних обов’язків у системах загального права розвинута дуже слабо. 

На відміну від вищезазначених систем, французьке право завжди визнавало, 

що зміст зобов’язань залежить не тільки від визначених в угоді умов, але й також від 

того, як на конкретний характер зобов’язання буде впливати справедливість, звичаї 

чи норми права (ст.1135 ФЦК) [20]. На нашу думку, стаття 1135 ФЦК є досить 

декларативною, з неї важко вивести конкретні характеристики непрямих обов’язків.  

У свою чергу, німецьке право вже після реформи 2002 року «обов’язок 

виконання» почало подавати крізь призму супутніх, додаткових чи моральних 

обов’язків, які супроводжують зобов’язання. 

На сьогодні у німецькому праві, так само як і в Принципах УНІДРУА, зміст 

зобов’язання визначається не лише тими умовами, які сторони постановили у 

договорі, але й також обумовлюється звичаєвою практикою, принципом 

добросовісності (§242 НЦК) та необхідністю зважати на права та інтереси 

протилежної сторони (§241(2)НЦК) [18]. Для прикладного розуміння такого роду 

непрямих обов’язків Р. Ціммерман наводить ситуацію, коли за договором підряду 

маляр повинен не лише пофарбувати стіни, але й діяти так, щоб не пошкодити 

своєю драбиною двері, люстру чи меблі у квартирі [166, с.124].  

Отже, Принципи – перший акт, яким були введенні в правове поле 

суплементарні обов’язки. Як можна бачити, вслід за Принципами у німецькому 

праві після реформи 2002 теж з’явилася норма, якою встановлено загальний 

обов’язок брати до уваги права та інтереси іншої сторони (§241(2)НЦК). Натомість, 

англійське право традиційно залишилось осторонь того, щоб накладати на сторін 

комерційного договору обов’язок співпрацювати [163, с.543]. Професор 

С. Вогенауер зазначає, що: «непрямий обов’язок співпрацювати уже було визнано 

міжнародною комерційною арбітражною практикою «як фундаментальний елемент 

звичаю міжнародної торгівлі» (справа МТП№9593 (1999). Це є обнадійливим 

знаком, що, можливо, з часом і окремі країни визнають концепцію непрямих 

зобов’язань» [163, c.543]. 
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Відповідно до Принципів, зобов’язання не тільки характеризуються як прямі і 

непрямі, вони ще й поділяються на такі, які передбачають досягнення певного 

результату або докладення максимальних зусиль. 

Такий поділ зобов’язань, без сумнівів, був запозичений авторами Принципів 

УНІДРУА із французького права, тому що іншим системам права він невідомий. В 

правозастосовній площині норма про такий поділ зобов’язань слугує критерієм, за 

яким судді можуть краще визначити складність виконання того чи іншого 

зобов’язання, від чого залежатиме оплата за договором або розмір збитків. Тож ми 

схвалюємо, що в Принципи УНІДРУА була включена така корисна норма.  

Черговість виконання. Із чотирьох розглянутих національних правових систем 

питання, в якій черговості сторони повинні виконувати свої договірні зобов’язання, 

чітко регламентується лише правом Німеччини (§ 320-322 НЦК) та США (§ 234 

Зводу). Розробники Принципів УНІДРУА обрали таке ж саме регулювання, що й у 

праві США. § 234 Другого зводу та ст.6.1.4 ПУ навіть однаково називаються – 

«Порядок виконання». Тексти цих статей майже повністю збігаються, за винятком 

того, що у § 234 Другого зводу вживається формулювання «обмін обіцянками» [24]. 

У Принципах таке поняття взагалі не використовується, оскільки Принципи 

визначають договір – як домовленість сторін, а не обмін обіцянками. У всьому 

решту зміст статей однаковий. 

Часткове виконання. У німецькому та французькому праві часткове 

виконання заборонено взагалі (§266 НЦК, ст. 1218 ФЦК), в той час як у праві Англії 

була розроблена концепція «істотності виконання» (substantial performance), згідно з 

якою допускається неповне виконання стороною свого зобов’язання, якщо інша 

сторона при цьому все одно в суттєвій мірі отримує те благо, яке вона очікувала 

отримати від договору. У праві США ця ж концепція веде до встановлення рівня 

істотності невиконання (material failure of performance), з чого може випливати 

ймовірність схвалення судом неповного виконання як прийнятного. Принципи 

УНІДРУА, у свою чергу, містять норму, за якою прийняття часткового виконання 

покладається на розсуд кредитора (ст. 6.1.3 ПУ).  
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Ми вважаємо, що із заборонної норми з приводу часткового виконання на 

практиці мало користі. Адже ситуації неповного виконання, як показує практика 

англійських судів, трапляються, але тут питання за кредитором (а не за судом як в 

країнах загального права), чи йому вигідно в конкретній ситуації приймати часткове 

виконання. Отже, норма Принципів про часткове виконання більш влучна з усіх 

запропонованих регуляторних механізмів. 

Але на цьому питання не вичерпується, тому що зобов’язання може бути 

цілісним і частково виконаним, а може поділятися на окремі частини. Французьке 

право чітко визначає, що навіть зобов’язання, яке можна поділити, повинно 

виконуватися як неподільне (ст.1220 ФЦК) [20]. Тоді як французьке право не 

допускає подільність зобов’язань, доктрина англійського права визнає, що в 

залежності від характеру зобов’язання договори можуть виконуватися за один або 

кілька разів. У праві США зазначається, що виконання повинно бути здійснено за 

один раз, якщо обставини не свідчать про інше (§233(1) Другого Зводу) [24]. Стаття 

6.1.2 Принципів УНІДРУА «Одноразове виконання або виконання частинами» 

повторює норму американського права. Тож, відповідно до Принципів, зобов’язання 

теж повинно виконуватися за один раз, якщо обставини не свідчать про інше. 

На перший погляд, це нагадує французький підхід, за яким подільні 

зобов’язання не допускаються. Проте насправді норма про одноразовість виконання 

слугує лише загальним правилом, яке не заперечує існування подільних договорів. 

Тут слід згадати положення Принципів (ст. 7.3.6-7.3.7), які стосуються реституції, 

оскільки ці норми передбачають окремі режими повернення наданого для 

одноразових у виконанні договорів та подільних договорів. Тож загалом Принципи, 

так само як і доктрина англійського права, визнають, що в залежності від характеру 

зобов’язання договори можуть виконуватися за один або кілька разів. 

З усіх правових систем лише в Принципах було найбільш чітко розрізнено три 

окремі ситуації: часткове виконання, виконання по частинах, і одноразове 

виконання; і кожна з цих ситуацій була окремо врегульована у спосіб, найбільш 

близький до практичних потреб договірних сторін. 
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З приводу питань подільності зобов’язань і частковості виконання, А. Тракман 

зазначив, що Глава 6 «Виконання» Принципів УНІДРУА була однією з найважчих у 

написанні, оскільки у цій Главі розробникам Принципів довелося поєднати, як до 

цього здавалося, непоєднувані підходи систем цивільного і загального права [160, 

с.99]. 

Місце виконання. Німецьке право постановляє, що місце виконання 

негрошового зобов’язання є місцезнаходженням боржника, а в комерційних 

відносинах його підприємства, а місце виконання грошового зобов’язання – це 

місцезнаходження кредитора чи його підприємства. Французьке право визначає, що 

місцем виконання є місцезнаходження боржника або місце розташування 

індивідуально визначеної речі, яка виступає предметом договору. Англійське та 

американське право взагалі не акцентують увагу на цьому питанні, залишаючи його 

на розсуд сторін. Принципи УНІДРУА, так само як і німецьке право, визначають, 

що місце виконання негрошового зобов’язання – це місце здійснення діяльності 

боржником, в той час як грошове зобов’язання виконується у місці здійснення 

діяльності кредитором. На сьогоднішній день дане правило є універсальним. 

Якість виконання. В той час як у системах загального права не встановлено 

чітких вимог щодо якості виконання, німецьке та французьке право пропонують 

вважати прийнятною середню якість виконання. Таке ж правило як у німецькому та 

французькому праві постановлено у Принципах УНІДРУА. Але при цьому у 

Принципах подається іще два уточнюючих критерії: «розумна якість» та «якість, 

прийнятна за конкретних обставин». 

Виконання грошових зобов’язань. У сучасних зобов’язальних відносинах 

оплата за договором в абсолютній більшості випадків здійснюється із застосування 

платіжних інструментів. Тому Принципи УНІДРУА, як новітній правовий акт, 

вміщують правило, згідно з яким допускається здійснення платежу будь-яким 

способом: чеком, переказним векселем, кредитною карткою, за допомогою 

електронних платіжних систем тощо, за умови, що застосований спосіб оплати 

передбачає реальне проходження коштів [3, c.214]. У справі англійського суду 

Homes v Smith, яка слухалася у 2000 році після виходу Принципів УНІДРУА у 1994 
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р. було постановлено рішення, зміст якого повністю збігається з нормою ст. 6.1.7 

Принципів УНІДРУА, а саме: якщо платіж здійснюється за допомогою обігового 

цінного паперу, то він не є дійсним до поки по ньому не пройдуть гроші [161, 754]. 

З огляду на консервативність англійського права, будь-яке підтвердження 

практикою англійського суду правил Принципів УНІДРУА є важливим чинником в 

процесі уніфікації договірного права в світі. 

 Цікаво, що французький цивільний кодекс 1804 року вміщує правило, яке в 

повній мірі відповідає сучасній обстановці і теж кореспондує ст. 6.1.7 ПУ: «Платіж 

вчинений кредитору не є дійсним, якщо кредитор не здатен його отримати» (ст.1241 

ФЦК) [20].  

Лише французький цивільний кодекс у порівнянні з іншими національними 

правовими системи вміщує деталізовані положення щодо черговості зарахування 

сум коштів, якщо вони йдуть на погашення кількох окремих боргових зобов’язань, 

які має боржник перед тим самим кредитором. Загалом дані положення 

французького кодексу займають аж три статті поспіль – ст.1253-1256 ФЦК. Стаття 

6.1.12 Принципів УНІДРУА «Відносність платежів» повністю запозичила із 

французького кодексу регулювання про зачислення платежів, які викладені у 

статтях 1253-1256 ФЦК. Зазначимо лише, що у французькому кодексі більш 

зрозумілим, ніж у Принципах, формулюванням прописано, що боржник має право 

обирати борг, який він хоче покрити своїм платежем тільки тоді, коли його боргові 

зобов’язання є безпроцентними і не тягнуть за собою інші витрати [20]. Проте 

загалом регулювання обох актів зводиться до правила, яке вже стало класичним, що 

першими покриваються проценти та інші витрати, а потім вже основне тіло 

зобов’язання. 

Виконання умовних зобов’язань. Логічна конструкція, за якою виконується чи 

припиняється умовне зобов’язання, для будь-якої системи права буде однією і тією 

ж. Ця конструкція передбачає, що з настанням відкладальної умови договір підлягає 

виконанню, а з настанням скасувальної договір припиняється. Навіть в англійському 

праві, де крім класичного розуміння умов як «майбутніх невизначених подій», 

виділяють ще «обіцяні умови» (promissory conditions), всерівно механізм реалізації 
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умов буде давати ті ж самі наслідки. Тому в питані умовних зобов’язань 

порівнювати можна хіба що ступінь захисту, який надає кожна правова система 

правам сторони договору, що залежать від настання умови. Захисні норми найкраще 

прописані в німецькому праві. Принципи УНІДРУА також достатньо чітко 

забороняють втручання у здійснення умов і зобов’язують дбати про збереження 

прав до настання умови. 

Висновки. За результатами порівняльного аналізу положень про виконання 

договірних зобов’язань було встановлено, що Принципи УНІДРУА містять більше 

регуляторних механізмів процесу виконання та надають кращі характеристики 

виконанню, ніж розглянуті національні правові системи.  

Також було встановлено, що по окремності в кожній з національних систем 

було напрацьовано чимало норм щодо тих чи інших аспектів виконання, і що 

авторам Принципів УНІДРУА вдалося зібрати всі ці норми і якнайкраще їх 

поєднати.  

Найбільша уніфікованость була досягнута у питаннях: порядку черговості 

виконання, частковості і подільності зобов’язання, місця і якості виконання, а також 

положеннях про виконання грошових і умовних зобов’язань.  

Повністю пройшли уніфікацію і вже давно стали універсальними правила, 

згідно з якими виконання негрошового зобов’язання вчиняється у місці боржника; 

якість виконання повинна бути не нижча середньої; зобов’язання оплати є 

виконаним за умови, коли по платіжному документу пройдуть кошти, сам по собі 

платіжний документ прийнятий кредитором оплатою не вважається тощо. 

Складним для уніфікації залишається питання суплементарних обов’язків. З 

часу прийняття Принципів ідея законодавчого закріплення супутніх обов’язків 

почала поставати на національному рівні, хоча англійське право, на жаль, 

залишається у цьому відношенні консервативним. 

Але у підсумку треба визнати великим досягненням Принципів УНІДРУА те, 

що вони обумовили виконання договору дотриманням непрямих обов’язків, які 

випливають із суті зобов’язань.  
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Здавалося б, коли мова йде про комерційні відносини зі стороною на іншому 

боці планети, то про які непрямі обов’язки може йти мова? Але, як виявилося, 

концепція непрямих обов’язків була широко імплементована в Принципах 

УНІДРУА і зробила їх унікальним правовим актом, який базується на моральних 

підвалинах. Попри те, що непрямі обов’язки більш властиві цивільним договорам, 

Принципи УНІДРУА довели, що непрямі обов’язки теж можуть бути присутні і в 

комерційних договорах. Це доводить, що завдяки Принципам поділ на комерційні та 

цивільні договори елімінується і поглиблюється уніфікація договірного права. Отже, 

Принципи можуть врегулювати виконання не лише комерційних зобов’язань, а 

будь-якого роду інших зобов’язань. 

 

2.2.3. Ускладнення та неможливість виконання 

Окремий випадок договірної практики становить неможливість особи 

виконати взяте нею на себе зобов’язання. У римському праві ця ситуація була 

врегульована на основі формули: impossibilium nulla est obligatio (Дигеста 50.17.185), 

яка означає «якщо зобов’язання неможливо виконати, то воно не має чинності» [68, 

с.123]. Принцип impossibilium nulla est obligatio поділяють усі романо-германські та 

похідні від них правові системи. В той же час у системі загального права цей 

принцип не був представлений, через що англійська судова практика напрацювала 

власний механізм фрустрації договору.  

Окрім того, що в даному пункті будуть порівняні переваги та недоліки 

окремих концепцій неможливості виконання, тут також буде висвітлене питання 

ускладнення виконання. Традиційно ускладнення відносять до блоку питань, які 

стосуються виконання договору, а неможливість виконання розглядають разом із 

питанням порушення договірного зобов’язання. З огляду на те, що на практиці 

інколи важко відрізнити повну неможливість виконання від ускладнення, ми 

виокремили цих два питання і поєднали їх в окремий пункт. 

Принципи УНІДРУА. У тексті Принципів УНІДРУА термін «неможливість» 

вживається у двох окремих випадках. Першого разу це поняття зустрічається у 

статті 3.1.3 ПУ «Початкова неможливість». Завдання цієї статті врегулювати 
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ситуацію, коли сторони уклали договір, який від самого початку неможливо було 

виконати. Другий раз поняття «неможливість» згадується у коментарі до ст.7.1.7 ПУ 

«Форс-мажор», яка покликана врегулювати ситуацію, коли договір стало неможливо 

виконати у зв’язку із появою перешкоди.  

Згідно з Принципами, якщо в момент укладення договору виконання 

зобов’язання було неможливим, то цей факт не припиняє чинності договору, а має 

наслідком те, що всі права і обов’язки сторін, які виникли при початковій 

неможливості, регулюються відповідно до норм щодо невиконання (Коментар 1 до 

т. 3.1.3 ПУ) [3, с.109]. Це означає, що у випадку, якщо особа, на боці якої ще до 

укладення договору існувала обставина, яка унеможливлювала виконання договору, 

має виправдання, що знімає з неї відповідальність за невиконня, тоді початкова 

неможливість прирівнюється до наступної неможливості виконання [3, c.109], як 

вона визначена у ст. 7.1.7 ПУ, а якщо така особа знала, що не зможе виконати 

зобов’язання і при цьому укладала договір, тоді її поведінка тягне за собою 

відшкодування збитків згідно із Главою 7 ПУ «Невиконання».  

Наступна неможливість. Положення ст. 7.1.7 концептуально ідентичні до 

положень ст. 79 ВК і лише дещо відрізняються текстуально. Перша відмінність в 

тому, що ст. 7.1.7 Принципів УНІДРУА називається «Force majeure», а Розділ 4 

Віденської конвенції, який кореспондує нормі про форс-мажор Принципів має назву 

«Звільнення від відповідальності». Незважаючи на різні назви, обидва акти однаково 

оперують поняттям «перешкода».  

Відповідно до статті 7.1.7(1) ПУ, а також ст. 79(1) ВК, якщо сторона не 

виконала зобов’язання у зв’язку з перешкодою, яка виникла з причин, що не 

залежали від її волі, і якщо вона об’єктивно не могла передбачити настання такої 

перешкоди під час укладення договору і не може уникнути чи подолати її або її 

наслідки, то в такому випадку невиконання сторони вважається виправданим. Тобто 

така особа звільняється від сплати збитків за невиконання [3, c. 268; 4]. Якщо 

перешкода має тимчасовий характер, тоді боржник звільняється від обов’язку 

виконання лише на час існування перешкоди (7.1.7(2) ПУ, 79(3) ВК) [3, c. 268; 4]. 
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При форс-мажорі боржник зобов’язаний повідомити кредитора про перешкоду 

та про те, яким чином вона заважає виконанню; якщо повідомлення до кредитора не 

надійде, то боржник буде відповідальним за відшкодування збитків, що виникли 

внаслідок неотримання повідомлення (ст. 7.1.7(3) ПУ, ст.79(4) ВК) [3, c. 268; 4]. 

Слід наголосити, що текст норм Принципів і Віденської конвенції стосовно 

засобів правового захисту при неможливості виконання сформульований по-

різному. Відповідно до ст. 7.4.1 ПУ боржник у випадку форс-мажору не повинен 

відшкодовувати кредитору збитки за невиконання, проте решта засобів правого 

захисту – такі, як розірвання договору, притримання виконання або висунення 

вимоги виплати процентів з несплачених грошей залишаються у розпорядженні 

сторони, яка не отримала виконання. 

Текстуальна відмінність між Віденською Конвенцією та Принципами 

УНІДРУА полягає в тому, що на відміну від ст. 7.1.7 ПУ, стаття 79(5) ВК не 

перелічує тих засобів правого захисту, які має право застосувати кредитор, а лише 

забороняє вимагати відшкодування збитків. 

Цю текстуальну відмінність учасник Робочої Групи з розробки Принципів 

УНІДРУА професор А.Гарро тлумачить так, що Віденська конвенція залишає за 

кредитором можливість вимагати виконання в натурі того, що не зачепила 

перешкода, якою виправдовується невиконання [120]. Взагалі А.Гарро вважає, що 

до тієї міри, до якої це можливо, обидва тексти прямо не виключають можливості 

виконання в натурі [120]. На нашу думку, така інтерпретація – це надмірний вихід за 

межі норми і того, що малося на увазі.  

Хоча механізм регулювання неможливості виконання на міжнародному рівні 

виписаний достатньо чітко, разом з тим ми бачимо певні прогалини у тих 

положеннях, які пропонує стаття 7.1.7 Принципів УНІДРУА та ст. 79 ВК. 

З логіки статті 7.1.7 ПУ можна зрозуміти, що лише сторона, яка не отримала 

виконання, має право на розірвання договору, але, по-перше, незрозуміло, чи має 

право ця сторона розірвати договір, коли перешкода тимчасова, а по-друге – чи 

може розірвання у випадку постійної перешкоди відбуватися автоматично, без того, 
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щоб сторона, яка не отримала виконання, мала би надсилати відповідне 

повідомлення стороні, чиє виконання унеможливлює перешкода. 

В коментарі 2 до ст. 7.1.7 сказано, що «ця стаття не обмежує право сторони, 

яка не отримала виконання, на розірвання договору, якщо таке невиконання є 

істотним» [3, c.269]. Таке формулювання можна вважати відсиланням до положень 

Принципів УНІДРУА, що стосуються розірвання договору – це Розділ 3 Глави 7, 

згідно з яким будь-яке невиконання, якщо воно істотне, дає право стороні, яка не 

отримала виконання, на розірвання договору (ст. 7.3.1(1) ПУ), отже, невиконання у 

випадку тимчасової перешкоди, якщо воно істотне, теж входить у перелік підстав 

для розірвання. 

Що ж до можливості автоматичного розірвання, то у розділі 3 глави 7 йдеться 

про те, що розірвання відбувається шляхом повідомлення іншої сторони 

(ст.7.3.2(1)ПУ), тобто автоматичне розірвання не передбачається. 

Але замість розширювальних тлумачень можна було б доповнити статтю 7.1.7 

Принципів УНІДРУА такими формулюваннями: 

- щодо можливості висунення вимоги про виконання в натурі ч. 4 доповнити 

словами: «крім вимоги виконання та відшкодування збитків» (взято зі ст. 8:101 

Європейських Принципів) [27]; 

- щодо можливості розірвання договору при тимчасовій перешкоді ч. 2 

доповнити реченням: «Проте якщо затримка у виконанні через тимчасову 

перешкоду становить істотне невиконання, сторона, що не отримала виконання, 

може розірвати договір» (запозичено і перероблено зі ст. 3:104(3) DCFR) [28]; 

- щодо можливості автоматичного припинення договору у зв’язку з 

неможливістю виконання доповнити ч. 5: «якщо перешкода цілковито 

унеможливлює виконання і є перманентною, то договір припиняється 

автоматично, без повідомлення, від моменту, коли виникла перешкода» (взято зі ст. 

9:303(4) Європейських Принципів) [27]. 

Як видно, пропозиції по удосконаленню норми ст. 7.1.7 ПУ взяті з 

європейського договірного права, яке розроблялося вже після виходу Принципів 
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УНІДРУА і врахувало всі критичні зауваження, що висувалися до попередника [42, 

c.67]. 

Отже, міжнародна норма про форс-мажор у багатьох аспектах ще може бути 

уточнена. Самі Принципи це визнають і для повного врегулювання форс-мажорних 

обставин відсилають до інших джерел lex mercatoria. Так, у коментарі 4 до ст. 7.1.7 з 

цього проводу сказано: «Визначення форс-мажору в ч. (1) цієї статті має, безумовно, 

досить загальний характер. Міжнародні комерційні договори часто містять більш 

чіткі та ретельно розроблені положення в цьому відношенні. Внаслідок цього 

сторони можуть вирішити за доцільне пристосувати дану статтю таким чином, щоб 

урахувати індивідуальні властивості окремого правочину» [3, c.270].  

Тим не менш вже сам факт включення у текст Принципів УНІДРУА норми 

про форс-мажор можна вважати великим досягненням уніфікованого на 

міжнародному рівні договірного права. Наприклад, британський професор права 

Лінда Мулкахі норму статті 7.1.7 Принципів УНІДРУА вважає офіційним 

визнанням (official recognition) на міжнародному рівні важливості форс-мажорних 

застережень для розподілення ризиків між бізнес-партнерами (allocation of risk) 

[143, с.133]. 

Застереження про звільнення від відповідальності за відсутності 

неможливості виконання. Хоча питання, про яке далі йтиме мова, виходить за межі 

неможливості виконання, але кажучи про форс-мажорні застереження, не можна 

обійти увагою інші види застережень від звільнення від відповідальності, поза 

випадком форс-мажору. Майже у всіх випадках такі застереження виявляються 

нечесними і в правовому акті повинна бути надана відповідь, як суду ставитися до 

такого роду положень договору.  

Стаття 7.1.6 «Застереження про звільнення від відповідальності» Принципів 

УНІДРУА покликана врегулювати ситуацію, коли сторони самі у своєму договорі 

прописали відмінні від форс-мажорних застереження про звільнення від 

відповідальності за невиконання договору. Вище зазначалося, що Розділ 4 

Віденської конвенції, у якому викладене теж саме регулювання, що й у випадку 

форс-мажору Принципів УНІДРУА, також носить назву «Звільнення від 
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відповідальності». Вважаємо, що назва розділу конвенції невдала, з огляду на 

можливий перетин питань нечесного звільнення від відповідальності і звільнення у 

зв’язку із форс-мажором. Слід зазначити, що Віденська конвенція взагалі ніяк не 

регулює випадок нечесних застережень про звільнення від відповідальності. В 

коментарі 1 до статті 7.1.6 ПУ сказано, що «причиною включення [до сфери 

регулювання Принципів УНІДРУА] спеціальної норми щодо застереження про 

звільнення є те, що вони зазвичай є поширеними в міжнародних договорах, і це 

породжує багато непорозумінь між сторонами» [3, c.264].  

Отже, Принципи УНІДРУА – перший міжнародний акт, який звернувся до 

цього питання. 

Таким чином ст. 7.1.6 ПУ встановлює «Застереження, яке обмежує чи 

виключає відповідальність однієї зі сторін за невиконання, або яке дозволяє одній зі 

сторін здійснити виконання в суттєво відмінний спосіб від того, який інша сторона 

розумно очікує, не може застосовуватися, якщо воно є значною мірою 

несправедливим, зважаючи на мету договору» [3, c.264]. 

У коментарі до 7.1.6 Принципів УНІДРУА сказано: «всі застереження у 

договорі, які прямо обмежують чи виключають відповідальність сторони у випадку 

невиконання, є дійсними, допоки суд не визначить, що вони значною мірою нечесні. 

Нечесними умови є тоді, коли їхнє застосування призведе до порушення рівноваги 

між зобов’язаннями сторін. Те, що суд може не зважати на застереження про 

звільнення означає, що на відповідальність сторони, яка не виконала зобов’язання, 

більше ніщо не впливає і постраждала сторона може отримати повну компенсацію 

за невиконання» [1, c.233-236]. 

Ускладнення. Не менш важливою, ніж неможливість виконання, є проблема 

ускладнення у виконанні. У Принципах УНІДРУА їй присвячено 2 Розділ Глави 6, 

який так і називається – «Ускладнення».  

Логіка розділу 2 глави 6 полягає в тому, що стаття 6.2.1 ПУ ще раз стверджує 

основоположний принцип римського права pacta sunt servanta, тоді як ст. 6.2.2 ПУ 

ґрунтується на принципі clausula rebus sic stantibus, який був запропонований 
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середньовічними представниками юснатуралізму і означає, що договір обов’язковий 

лише за сталих обставин, а отже, при зміні обставин втрачає свою обов’язковість. 

На основі ст. 6.2.2 Принципів УНІДРУА можемо охарактеризувати 

«ускладнення» як різновид ситуації, коли з настанням певної події виникає істотний 

дисбаланс між зобов’язаннями сторін, який виражається або в тому, що собівартість 

виконання зобов’язання для однієї зі сторін непомірно зросла, або ж у тому, що для 

сторони те, що вона має отримати по договору, втратило будь-яку цінність. 

Щоправда, як зазначено в коментарі 2 до статті 6.2.2 ПУ, «зниження цінності 

повинно підлягати об’єктивній оцінці, сама по собі зміна у ставленні сторони до 

вартості того, що вона отримує, не має значення» [1, c.214]. 

Для того, щоб застосувати положення Принципів УНІДРУА про ускладнення, 

потрібно, згідно зі ст. 6.2.2(2) ПУ, щоб подія, яка його спричинила, відповідала 

наступним ознаками: 1) виникла чи стала відомою після укладення договору; 2) 

існує поза контролем сторони, становище якої ускладнилося; 3) ця сторона не могла 

врахувати таку подію чи 4) припустити ризик її настання під час укладення 

договору [3, c.240]. 

Якщо подія відповідає усім цим ознакам, тоді застосовується стаття 6.2.3 ПУ, 

що передбачає наступні наслідки ускладнення: особа, виконання якої ускладнилося, 

зобов’язана (згідно з принципом pacta sunt servanda) продовжувати виконувати 

договір (ст. 6.2.3(2) ПУ), але одночасно з тим вона набуває права звернення до іншої 

сторони з вимогою проведення переговорів про перегляд умов договору 

(ст. 6.2.3(1) ПУ); якщо сторонам не вдалося досягти успіху на переговорах, то вони 

(в тому числі окремо одна від одної) набувають права звернутися до суду 

(ст. 6.2.3(3) ПУ), і вже суд, заслухавши обставини справи, вирішує одне з двох: 

змінити договір з метою встановлення рівноваги або припинити дію договору від 

певної дати та на певних умовах (ст. 6.2.3(4) ПУ) [3, c.246]. 

В контексті механізму, що регулює ускладнення договірних відносин, більш 

детально треба зупинитися на аналізі норми про переговори щодо перегляду 

договору (renegotiations for adaptation of the contract). Стаття 6.2.3(1) ПУ роз’яснює, 

що звернутися за переговорами потрібно якнайшвидше з моменту настання 
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ускладнення; таке звернення має містити в собі обґрунтування підстав для 

перегляду договору, щоб друга сторона могла краще оцінити, чи звернення є 

виправданим. Неповне звернення вважається таким, що зроблено невчасно. При 

невчасному зверненні право на переговори втрачається [1, с.219]. 

Норма про обов’язковість проведення переговорів перед зверненням до суду 

ще раз підкреслює, що Принципи, як правовий акт, базуються на ґрунтовних ідеях 

договірного права – таких, як добросовісність, лояльність та обов’язок співпраці між 

сторонами [154].  

Інший важливий аспект положень Принципів УНІДРУА щодо ускладнення 

полягає у тому, що їхній регуляторний механізм спрямований на збереження 

існування договору [116]. 

Як видно зі змісту ст. 6.2.3 ПУ, не так уже й легко у випадку ускладнення 

розірвати договір: це можна зробити лише через суд, попередньо провівши 

переговори, при цьому суд може й не припинити договір, а лише переглянути його, 

встановлюючи «справедливий розподіл втрат між сторонами» [1, c.221]. 

Те, що норми про ускладнення направлені на збереження договору, становить 

їхню якісно значущу різницю порівняно з нормами про форс-мажор. Адже на 

практиці форс-мажор і ускладнення можуть виявитися дуже подібними, і все 

залежатиме від того, чого хочуть сторони: розірвати договір чи продовжити його на 

змінених умовах. В залежності від цього вони будуть вибудовувати свої аргументи, 

посилаючись або на форс-мажор, або ж на ускладнення. 

Самі Принципи УНІДРУА говорять про це у своєму коментарі: «Сторона, 

стосовно якої мали місце такі події, сама вправі визначити, який правовий засіб 

захисту обирати. Якщо вона застосує форс-мажор, то буде звільнена від виконання. 

Якщо ж, навпаки, застосує ускладнення, то це, перш за все, робиться з метою 

перегляду умов договору, таким чином дозволяючи договору зберігати свою силу, 

хоч і на змінених умовах» [1, c.217]. 

Отже, для регулювання ситуації виникнення перешкоди, що унеможливлює 

виконання, Принципи УНІДРУА пропонують відому ще з римського права 

концепцію форс-мажору. Проте еволюція концепції форс-мажору від римського 
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права до теперішнього світового права ще не завершилася, оскільки норма про 

форс-мажор все ще може бути уточнена.  

Усі випадки, які ускладнюють виконання договору, але не є форс-мажором, 

розробники Принципів УНІДРУА звели до поняття «ускладнення» (ст. 6.2.2 ПУ). 

Наявність ускладнення у договірних відносинах передбачає обов’язок сторін 

провести переговори і переглянути договір із врахуванням обставин, що склалися, а 

якщо це неможливо зробити, то припинити договір. Якщо ж сторони не здатні 

передомовитися, то адаптувати їхній договір до нових умов може суд (ст. 6.2.3(4)(b) 

ПУ) [3, c.246]. 

Норма про обов’язок проведення переговорів щодо перегляду договору 

(renegotiations) є порівняно новою для цивільного права і характеризує Принципи 

УНІДРУА як правовий акт, що надає перевагу особистому врегулюванню 

сторонами власних договірних відносин, а не імперативам законодавства чи 

дискреційним повноваженням суду, що відповідає філософії договірного права і 

повністю збігається із загальною політикою документу, яка базується на принципі 

добросовісності. 

Принципи УНІДРУА чітко показують різницю між нормами про ускладнення 

і форс-мажором, яка полягає у їхніх різних функціях. До норм про ускладнення 

звертаються з метою проведення переговорів чи уточнення договору, щоб можна 

було дозволити договірним відносинам тривати далі, в той час як до положень про 

форс-мажор зазвичай звертаються тоді, коли немає іншого варіанту, ніж припинити 

договір. 

Механізм регулювання ускладнення Принципів УНІДРУА залишає мало 

можливостей для того, щоб припинити договір. В цьому і полягає філософія 

договірного права, яка базується на тому, що договір укладається для того, щоб бути 

успішно виконаним (favor contrаctus). 

Німецьке право. Неможливість виконання. Абсолютне римське правило 

impossibilium німецькі вчені XIX сторіччя Mоммзен та Віндшайд [78, c.221] 

розщепили на кількаваріантну концепцію неможливості (unmöglichkeit) виконання 

зобов’язання.  
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Ця концепція неможливості, як її сьогодні подає Р. Ціммерман, поділяється на 

такі види: початкова, наступна, остаточна, тимчасова, а також суб’єктивна та 

об’єктивна неможливість. Початкова неможливість (рим. – ab initio) означає, що ще 

до укладення договору існувала обставина, яка унеможливлювала його виконання 

[153, с.167]. Якщо ж неможливість виконання наступила через обставину, яка 

з’явилася потім, і її настання до вступу у договір неможливо було передбачити, то 

це визначається як наступна неможливість виконання. В залежності від сутності 

обставини, яка перешкоджає виконанню договору, може виявитися, що виконання 

абсолютно неможливе (остаточна неможливість), або ж перешкода є тимчасовою, чи 

лише до певної міри ускладнює виконання (тимчасова неможливість). Об’єктивна 

неможливість означає, що ніхто не може здійснити виконання, в той час як 

суб’єктивна визначається, як нездатність конкретного боржника виконати його 

договірний обов’язок [166, с.11]. 

У Німецький цивільний кодекс 1900 р. ввійшли норми про початкову та 

суб’єктивну наступну неможливість виконання. 

Щодо початкової неможливості виконання у НЦК старої редакції містилася 

норма, що договір, який від початку неможливо виконати, є нікчемним (§306 НЦК 

старої редакції) [19]. Проте якщо особа, вступаючи у договір, наперед знала і 

усвідомлювала, що не зможе виконати своє зобов’язання, а контрагенту нічого про 

це не було відомо, то в такому випадку контрагент має право на відшкодування 

(§307 НЦК старої редакції) [153, с. 168]. Регулювання §306 і §307 було настільки 

невдалим, що застосування цих параграфів на практиці «неминуче вело до побудови 

нових штучних конструкцій у рамках теорії неможливості» [78, c.222]. Адже дійсно, 

як можна вважати договір нікчемним, тобто таким що не існує, і водночас вимагати 

від особи, яка знала, що не зможе виконати цей договір, відшкодування збитків, 

іншими словами, як можна вимагати сплати збитків на підставі неіснуючого 

договору? Через цю нелогічність в оновленій редакції НЦК зміст даної норми було 

суттєво змінено. Тепер це § 311а НЦК. Згідно з цим параграфом, у разі, якщо на 

момент укладення договору існувала перешкода, через яку боржник не може 

виконати договір, то такий договір все одно вважається чинним, при цьому боржник 
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замість виконання повинен сплатити збитки згідно з § 281 НЦК або ж за бажанням 

кредитора боржник замість збитків може компенсувати кредитору його витрати 

згідно з § 284 НЦК [18]. Боржник звільняється від відповідальності за сплату збитків 

лише у разі, якщо він не знав і не міг знати про існування перешкоди. Тут слід 

зауважити, що вина в німецькому праві презюмується.  

Наступна (nächtraglichen) неможливість виконання регулювалася §275 старої 

редакції НЦК, відповідно до якого звільнення боржника від відповідальності за 

нездатність виконати зобов’язання було пов’язане з відсутністю вини і, навпаки – за 

її наявності відповідно до §276 старої редакції НЦК особа визнавалася 

відповідальною [19]. 

Зміст цих норм спонукає до запитання: як тоді розуміється вина в контексті 

німецького цивільного права? Точніше буде сказати – коли йдеться не про умисне 

небажання виконувати зобов’язання, а про необережну вину (недбальство)? – У 

§276(2) НЦК зазначалося, що особа діє безвідповідально, якщо вона не може у 

розумних межах подбати про виконання. Тобто необережність (безвідповідальність) 

– це відсутність належного рівня старанності (дбайливості) [153, с.151]. Тому 

звільнення від відповідальності може відбутися тільки тоді, коли невиконанню 

зобов’язання неможливо було запобігти, навіть якби було докладено зусилля 

найвищого рівня старанності [153, c.153]. 

Як влучно зазначив Р. Ціммерман таке регулювання наступної неможливості 

виконання не було цілісним, тому що не охоплювало ситуації, коли виконання 

взагалі об’єктивно було неможливим, а не лише неможливим для конкретного 

боржника [166, c.7]. Це означає, що німецьке право, як це не дивно для нас сьогодні, 

не регулювало питання наявності об’єктивної перешкоди (стихійне лихо), за яку 

боржник взагалі не може відповідати. Тобто усе регулювання зводилося до того, що 

у разі, якщо боржник не міг виконати зобов’язання (суб’єктивна неможливість), то 

він повинен був відшкодувати кредитору збитки, якщо тільки боржник не доведе, 

що він проявив найвищий рівень старанності для того, щоб виконати зобов’язання 

(§276(2) старої редакції НЦК), тобто він повинен був довести, що в неможливості 

виконання немає його вини [19]. Іншими словами, вина боржника у разі 
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неможливості виконання презюмувалася, що тягнуло за собою відповідальність. 

Після реформи 2002 року §275 НЦК зазнав змін. Тепер частина 1 цього параграфу 

передбачає об’єктивну неможливість виконання, в той час, як частина 2 і 3 нової 

редакції так само як і раніше регулюють неможливість виконання конкретного 

боржника [18].  

Ускладнення у виконанні. Попри надзвичайно деталізовану концепцію 

неможливості виконання, насправді класичне німецьке право враховувало лише 

ситуацію фактичної неможливості (faktische Unmöglichkeit) і не приділило уваги тій 

ситуації, коли зобов’язання виконати можливо, проте недоцільно. 

З огляду на те, що Німеччині через відомі причини двічі за XX сторіччя 

доводилося відбудовувати свою економіку, в таких умовах неодноразово виникали 

суто економічні фактори, що могли завадити особі виконати її договірне 

зобов’язання. Наприклад, з огляду на зміну обставин (знецінення грошей, дефіцит 

товарів, поруйновані господарства) виконання боржником договірного обов’язку 

хоча й було технічно можливим, але загрожувало йому розоренням, або ж обмін 

благами, які сторони пропонували одна одній, втрачав свою еквівалентність (Fälle 

der äquivalenzstörung) [78, c.265]. Німецька правова наука спробувала напрацювати 

теорію, яка б могла слугувати в судовій практиці основою для прийняття рішень з 

таких питань [78, c.265]. Зокрема, німецький вчений Ортман запропонував теорію 

«зникнення підстави для угоди» (Wegfall der Geschäftsgrundlage) [78, c.265]. В 

даному випадку йдеться про подію, яка стала перешкодою для виконання договору, 

але на відміну від об’єктивної обставини ця подія може бути навіть і 

передбачуваною, проте вона виходить за межі нормального передбачуваного 

ризику. Тобто наперед неможливо було прорахувати наслідки такої події, зокрема, її 

вплив на здатність сторін виконувати свої зобов’язання. Теорія зникнення підстави 

для угоди у 20-х роках минулого сторіччя багато разів застосовувалася Імперським 

верховним судом [78, c.266], проте законодавчого закріплення вона не набула. 

Після Другої світової війни, у 1952 році, був прийнятий Закон про допомогу в 

зв’язку з договірними зобов’язаннями (Vertragshilfegesetz), відповідно до якого 

боржник міг вимагати, щоб суд, після надання ним декларації про матеріальне 
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становище, надав йому відстрочку у виконанні зобов’язання, або ж обмежив його 

відповідальність за договором, укладеним до грошової реформи 1948 року [78, 

c.267-268]. Тобто законодавець пішов імперативним шляхом замість того, щоб 

доповнити цивільний кодекс нормою, яка б регулювала відносини у випадку, коли 

виконання через певні обставини стало дуже обтяжливим для сторони. Норма про 

ускладнення виконання (§313 НЦК) у цивільному кодексі з’явилася лише у 2002 

році [18]. 

Нове регулювання неможливості та ускладнення. На сьогодні концепція 

неможливості сприймається як неймовірно штучна і просякнута старовиною 

пандектистики [166, c.6], а тому у Німеччині на законодавчому рівні її суттєво 

переглянули. 

Теперішній механізм регулювання неможливості виконання у реформованому 

НЦК виглядає наступним чином: виконання не може вимагатися до тієї міри, до якої 

виконання є неможливим для боржника чи будь-якої іншої особи (§275(1) НЦК); 

боржник може відмовитися виконувати зобов’язання до тієї міри, до якої виконання 

вимагає витрат та зусиль, що є неймовірно диспропорційними відносно інтересу 

кредитора отримати виконання, з урахуванням того, чи відповідальний сам боржник 

за перешкоду у виконанні (§275(2) НЦК); якщо боржник не відповідальний за 

порушення обов’язку виконання, тоді він не зобов’язаний відшкодовувати збитки 

замість виконання (§280(1); §283 НЦК), але повинен повернути кредитору 

компенсацію вартості того, що він отримав, наприклад, виплату страхової суми чи 

будь-яке відшкодування від третьої особи за втрачену річ, яка була предметом 

договору (§285(1) НЦК) [18]. 

Якщо в момент укладення договору існувала перешкода, що 

унеможливлювала його виконання, то такий договір все одно вважається чинним 

(§311a(1) НЦК), і замість виконання боржник повинен або сплатити кредитору 

збитки, або відшкодувати йому його витрати, крім випадку, коли боржник не знав і 

не міг знати про існування перешкоди (§311a(2) НЦК) [18]. 

Окремо від норм про неможливість виконання та її наслідків, у §313 НЦК 

міститься норма, що дозволяє переглянути договір у випадку економічних 
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ускладнень. Відповідно до цієї норми, якщо змінилися обставини, за яких сторони 

уклали договір, і якщо сторони за нових обставин ні за що б його не уклали або ж 

уклали договір з іншим змістом, якби могли передбачити таку зміну обставин, тоді 

може вимагатися перегляд договору для того, щоб по-іншому розподілити ризики 

(§313(1) НЦК) [18]. До зміни обставин прирівнюються випадки, коли матеріальне 

обґрунтування, закладене в основу договору, виявилося неправильним 

(§ 313(2) НЦК) [18]. Якщо переглянути договір неможливо, або ж для однієї зі 

сторін із поважних причин це неприйнятно, тоді сторона, що перебуває в 

невигідному становищі, може відкликати чи припинити договір (§313(3) НЦК) [18]. 

Не можемо не зауважити, що регулювання норм §275 і §313 НЦК видається 

дещо складним для розуміння. Адже у §275(2) і (3) йдеться про випадок, коли для 

боржника виконання є не дуже вигідним чи доцільним, §313(1) так само передбачає 

недоцільність виконання з одним лише уточненням, що ця недоцільність виникає 

через істотну зміну обставин. Припускаємо, що на практиці обидві норми можуть 

накладатися на одну і ту ж ситуацію, але при цьому наслідки для сторони, якій 

невигідно виконувати договір є суттєво різними. У разі застосування §275 боржник 

зобов’язаний сплатити кредитору збитки замість виконання (§283 НЦК), при чому 

його вина презюмуються (§280(1) НЦК). Натомість §313 надає право такому 

боржнику (стороні, яка перебуває в невигідному становищі) просто розірвати 

договір. Щоб усунути цю складність у розумінні, потрібно мати на увазі, що 

німецьке право відводить суттєву роль інституту вини у зобов’язальних відносинах. 

Тож якщо особа винна у неможливості виконання, тоді вона понесе відповідальність 

у вигляді сплати збитків за неможливе виконання [140, с.456].  

В пункті дисертації «Ускладнення та неможливість виконання» повинні 

розглядатися об’єктивні перешкоди, які стали на заваді виконанню договору і 

слугують звільненням від відповідальності за невиконання. Натомість в німецькому 

праві, як виявилося, неможливість виконання з-поміж іншого розуміється як 

суб’єктивна неможливість, яка не слугує виправданням за невиконання, а навпаки 

спричиняє виникнення відповідальності боржника у вигляді сплати збитків. Тому, 

як це не дивно, в контексті німецького права концепція неможливості виконання 
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додатково буде згадана ще у пункті «Невиконання договору», в частині, що 

стосується збитків.  

Французьке право. Найбільш послідовним щодо римських традицій з приводу 

неможливості виконання виявилося французьке право. 

У римському праві для звільнення від відповідальності існувало дві підстави: 

casus (за випадок ніхто не відповідає) і vis major (непереборна сила) [68, c.56]. Дана 

норма була точно відтворена у Французькому цивільному Кодексі, стаття 1148 якого 

каже: «Відшкодування збитків не має місця, якщо внаслідок непереборної сили 

(force majeure) або випадку (cas fortuit) боржник став неспроможним упоратися з 

тим або зробити те, що він був зобов’язаний, або ж зробив те, що йому було 

заборонено» [20]. 

Функція force majeure сутнісно є такою самою, як у римському праві – вона 

полягає в тому, щоб обмежити відповідальність боржника. Французьке право 

успадкувало від римського права розуміння того, що договірна відповідальність 

базується на вині [144, с.21], відповідно force-majeure становить ситуацію, коли 

вини бути не може, оскільки неможливість виконання викликана зовнішньою 

причиною (cause étrangère) (ст. 1147 ЦК Франції) [20]. За визначенням професора 

Б. Ніколаса, для того, щоб мав місце форс-мажор причина повинна бути: a) 

непереборною (irrésistibilité) b) непередбачуваною (imprévisibilité), c) зовнішньою 

для боржника та d) повинна спричиняти цілковиту неможливість виконання, а не 

просто його обтяження [144, с.24]. 

Випадок (cas fortuit) мав би відрізнятися від форс-мажору. Його можна 

охарактеризувати як нездатність особи виконати зобов’язання, якщо у цьому немає 

її вини, але cas fortuit уже давно втратив своє розрізняльне значення і на практиці 

французькі юристи послуговуються лише поняттям форс-мажору [157, c.6]. 

Форс-мажор потрібно розуміти як перешкоду у виконанні зобов’язання, 

спричинену стихійним лихом, катастрофою, ембарго, війною тощо. Після судових 

справ, пов’язаних зі страйками працівників Électricité de France 1977-1978 років, до 

переліку форс-мажорних обставин були включені також і страйки [144, c.26]. 
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Слід зауважити, що французька концепція форс-мажору є достатньо вузькою, 

вона враховує лише фактичну неможливість виконання [157, c.6], що ж стосується 

економічної неможливості, то на основі судової практики в рамках французької 

юрисдикції була сконструйована доктрина imprévision [144, c.48]. 

Суть справи, яка лягла в основу доктрини imprévision, полягала в наступному: 

в 1904 році між приватною компанією та містом Бордо була укладена концесійна 

угода, за якою компанія зобов’язувалася наступні 30 років забезпечувати місто 

світильним газом. Після захоплення Німеччиною основних вугледобувних районів 

Центральної Європи у 1914 році ціна на вугілля зросла з 28 до 117 франків за тонну 

[144, с.28]. Оскільки для виробництва світильного газу потрібне вугілля, то компанія 

більше не могла постачати газ за ціною, вказаною в договорі. Адміністративний суд 

вищої інстанції задовольнив позов компанії про перегляд договірної ціни. 

Доктрина imprévision передбачає врегулювання непомірних стрибків у цінах, 

але можливість застосування цієї доктрини досить звужена і стосується тільки тих 

випадків, коли договір укладався між органом публічної влади та приватною особою 

[157, с.6]. Оскільки в основі доктрини imprévision лежить необхідність захистити 

суспільний інтерес, а не регулювати певні аспекти комерційних відносин [144, с.29], 

то вона не може бути корисною для конструювання уніфікованих норм договірного 

права і відповідно не належить до сфери розгляду цього дослідження. Незважаючи 

на те, що, відповідно до чинного законодавства, суди Франції загалом повинні 

«враховувати економічну обстановку» при винесенні своїх рішень [48, c.471], все 

одно право Франції не має чіткої норми про економічну чи іншу недоцільність 

виконання у випадку радикальної зміни обставин.  

Хотілось би зазначити, що в проекті реформи зобов’язального права така 

норма передбачається. Зокрема сторонам довготривалих чи кількаразових у 

виконанні договорів надається право включати у свій договір умову, що вони 

передомовляться про зміну договору у тому разі, якщо виникнуть обставини, за яких 

баланс договірних відносин порушується настільки, що для однієї зі сторін договір 

втрачає будь-який сенс (ст. 1135-1 Avant-projet) [21]. За відсутності такого 

застереження в договорі, сторона, для якої договір зі зміною обставин втратив сенс, 
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може звернутися до голови судової інстанції (tribunal de grande instance) за 

дозволом про проведення переговорів (ст. 1135-2 Avant-projet) [21]. У разі 

недосягнення згоди на переговорах, кожна зі сторін має право припинити договір 

без будь-яких відшкодувань (ст.1135-3 Avant-projet). Проте це тільки проектні норми 

і на існуючу практику вони не мають жодного впливу [21]. 

Підсумувати французьку доктрину можна за допомогою цитати вчених-

компаративістів К.Цвайгерта і Х.Кьотца, у якій вони стверджують, що «навіть у 

випадку катастрофічних наслідків для договору через зміну обставин, відмова від 

нього можлива тільки при настанні форс-мажору в вузькому розумінні цього слова. 

У Франції і по цей день це є діючим правом» [78, с.272].  

Та, незважаючи на свою вузькість, з усіх національних концепцій 

неможливості виконання саме французька доктрина форс-мажору зазнала найбільш 

помітного поширення, причому не лише в країнах романського права. Вона знайшла 

своє відображення у статті 617(1) ЦКУ, яка каже, що особа, яка порушила 

зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що це порушення 

сталося внаслідок випадку або непереборної сили [5]. 

Навіть у НЦК, безвідносно до власної концепції неможливості виконання, 

фрагментарно присутня концепція форс-мажору (höhere Gewalt). Зокрема, на форс-

мажор посилаються ст. 206, 484, 651j і 701 [18], якими регулюються окремі аспекти 

окремих видів договірних відносин,  це ще раз доводить, що коли справа доходить 

до конкретики, то замість надмірно теоретизованої концепції неможливості 

виконання застосовується близька до реальності концепція форс-мажору. 

У Великобританії, за відсутності кодифікованого акту договірного права, 

концепція форс-мажору була інтегрована в інший спосіб – через включення 

відповідних застережень у договори приватних осіб, тлумачачи ці застереження 

суди доповнюють прецедентне право новими поняттями. Англійський професор 

права Еван МакКендрік саме так і рекомендує британцям – з огляду на складність 

доктрини фрустрації включати у договори гарно виписані застереження про force-

majeure [142, c.52]. 
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Англійське право. Оскільки загальне право під час свого становлення не 

інкорпорувало римський принцип impossibilium nulla est obligatio, то відповідно в 

рамках англійської юрисдикції до певного часу не існувало жодних норм для 

звільнення сторони договору від відповідальності, якщо вона не могла його 

виконати з незалежних від неї підстав. 

У справі Paradine v Jane 1647 р. так прямо було і зазначено: «якщо сторона 

своїм власним договором створює собі обов’язок або бере на себе відповідальність 

за щось, вона зобов’язана зробити це добросовісно, якщо тільки це законно, 

незважаючи на будь-який випадок (accident)» [161, c.866]. 

Неможливість не бралася судами до уваги як поважна причина для 

невиконання. 

Початкова неможливість. Ситуацію, коли договір із самого початку був 

неможливий, ілюструє рішення у справі Hills v. Sughrue 1846 р. Обставини справи 

полягали в наступному: одна сторона погодилася відшукати для іншої значну 

кількість гуано на острові Ічабо і доставити його до Англії. Але гуано виявилося на 

острові недостатньо, щоб виконати замовлення. Незважаючи на це, сторона, яка 

мала зробити доставку, була визнана зобов’язаною, оскільки вона повинна була 

знати, чи можливо знайти на острові Ічабо гуано у достатній кількості [106, с.257]. 

Як видно з цієї справи, в англійській системі права питання того, чи договір 

залишається в силі при початковій неможливості виконання, навіть не постає – суди 

просто постановляють, що сторона, яка не виконала свого зобов’язання, або повинна 

примусово його виконати або ж відшкодувати збитки. Таке ставлення до початкової 

неможливості виконання залишилося й до сьогодні. 

Наступна неможливість. А от щодо наступної неможливості (supervening 

impossibility) у справі Taylor v. Caldwell 1863 року суддя Блекбарн постановив 

рішення, яке скасувало концепцію абсолютної відповідальності (absolute liability) і 

послужило основою нової доктрини фрустрації (англ. frustration часто перекладають 

як «втрата змісту договору»). Фабула справи полягала в тому, що будівля, зали якої 

були орендовані для різноманітних виступів, згоріла ще до першого виступу. Суддя 

постановив, що у зв’язку з об’єктивною неможливістю виконати договір через 
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загибель майна, яке становило предмет договору, сторони звільняються від 

відповідальності за договором, зокрема від сплати збитків за витрати, понесені на 

рекламні оголошення, а сам договір перестає існувати [161, c.866]. 

В подальших судових справах доктрина фрустрації була розширена і 

охарактеризована у світлі нових обставин. 

Так, практикою англійського судочинства було виведено окрему концепцію 

недосягнення цілі договору (frustration of purpose), яка має місце, коли для особи 

договір втрачає будь-яке значення внаслідок неможливості цієї особи досягти того, з 

метою чого вона укладала даний договір. При цьому договір технічно можливо 

виконати, але це не має ніякого сенсу для сторони договору. Показовою в цій 

ситуації є справа Krell v. Henry 1903 р. Справа стосувалася коронації короля: щоб 

подивитися на цю процесію, була винайнята кімната, з вікон якої було все добре 

видно, але король захворів, захід було скасовано, і винаймач відмовився платити за 

оренду кімнати. Оскільки договір втратив значення для особи, суд звільнив її від 

відповідальності по договору [161, с. 867]. 

На основі справи Denny, Mott & Dickson v. James B. Fraser & Co. Ltd. 1944 

року постала нова, дещо схожа на попередню, доктрина недосягнення загальної цілі 

договору (frustration of the common venture). Суть справи полягала в тому, що 

договір оренди подвір’я для складання деревини був підданий фрустрації, оскільки 

через війну деревину неможливо було доставити, отже фрустрації зазнав договір 

поставки, і відповідно договір оренди теж втратив свою мету, тобто зникла загальна 

мета [154]. Лорд Самнер у справі Hirji Mulji v. Сheong Yue Steamship Co. Ltd 1926 

року так чітко і зазначив, що йдеться «про загальний об’єкт договору, а не просто 

про особисті переваги, які одна сторона могла б мати з договору» [154]. 

З іншого боку, в цій же справі Hirji Mulji v. Сheong Yue Steamship суддя 

Бінгхем постановив, що мета концепції frustration полягає в тому, щоб забезпечити 

справедливість у випадку, коли строге буквальне виконання того, про що 

домовилися, або примусове виконання буде нечесним по відношенню до однієї зі 

сторін з огляду на різку зміну обставин [142, c.38]. Враховуючи таку різнобічність 
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поглядів, єдине, що можна в підсумку зрозуміти, так це те, що мета доктрини 

фрустрації полягає в тому, щоб забезпечити справедливість договірних відносин. 

Ще один цікавий аспект справи Hirji Mulji v. Сheong Yue Steamship полягає в 

тому, що в її контексті прозвучала фраза «радикальна зміна обставин» (radical 

change of circumstances) [144, c.5]. Таким чином, до визначення доктрини фрустрації 

додалася ще одна ознака, яка влучно була охарактеризована Лордом Редкліффом у 

справі Davis Contractors Ltd v. Fareham Urban D.C. 1956 року такими словами: 

«виконання договірного зобов’язання стає нездійсненним, оскільки обставини стали 

радикально відмінними від тих, які малися на увазі у договорі. Non haec in foedera 

veni. Це не те, що я зобов’язувався зробити (It was not this that I promised to do)» 

[144, c.5]. 

Підсумовуючи, доктрину фрустрації можна визначити як підставу для 

звільнення сторони від відповідальності в обставинах, коли виконання є 

неможливим [161, с.866]. Щоб застосувати доктрину фрустрації, потрібно, щоб 

подія, яка визначає неможливість виконання, виникла вже після укладення 

договору, щоб це була наступна неможливість (supervening impossibility). З тематики 

різних судових справ можна встановити, що неможливість виконання, швидше за 

все, може бути спричинена фізичною загибеллю речі, яка була предметом договору, 

або ж перешкодою, що не дозволяє виконати договір. Професор Г.Трайтел визначає 

цю перешкоду як «недоступність» (unavailability), зазначаючи, що недоступність 

може носити постійний чи тимчасовий характер [161, с.872]. 

Отже, доктрина фрустрації застосовується судами Англії, якщо різка і 

непередбачувана зміна обставин спричиняє неможливість виконати договір, 

внаслідок чого суди уповноважені припинити договір і звільнити сторони від 

відповідальності. 

Відповідно до прецедентного права, винесення рішення про фрустрацію 

договору означає, що на майбутнє договір припиняється, але все, що було виконано 

до цього, не підлягає поверненню, оскільки все це робилося задля виконання 

договору, який був на той момент чинний [48, c.476]. 
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Дещо відмінні наслідки фрустрації договору були визначені у законодавчому 

порядку на основі Закону про реформу права (фрустрації договорів) 1943 року (Law 

Reform (Frustrated Contracts) Act 1943). Основна мета акту полягає в тому, щоб 

запобігти нечесному збагаченню однієї зі сторін [142, c.228]. Таким чином закон 

встановлює засоби правового захисту, пов’язані з фрустрацією, зокрема, передбачає 

порядок повернення отриманого за договором до моменту неможливості його 

виконання та покладає на суд повноваження розподіляти втрати.  

Отже, в той час як прецедентне право (common law) не передбачає жодної 

реституції у випадку фрустрації, закон (statute law) допускає повернення сплачених 

грошей, витрат, а також компенсацію цінного прибутку (§§ 1(2), 1(3) Law Reform 

(Frustrated Contracts) Act 1943). Ця  проблема в англійській юрисдикції вирішується 

на користь прецедентного права (common law) [142, c.228]. 

Концепцію фрустрації англійські професори критикують з багатьох підстав: на 

їхню думку, вона занадто розмита і спричиняє зловживання, коли, наприклад, 

сторона, посилаючись на неї, як на виправдання, може за допомогою суду уникнути 

невигідного для себе договору; крім того, складно провести роздільну лінію між 

випадками, де фрустрація є допустимою і де не може бути підстав для звільнення 

від відповідальності [161, с.868]. 

Але найголовніша підстава, за яку критикується доктрина фрустрації, полягає 

не в тому, що немає чітко окресленого кола підстав для фрустрації або ж 

характеристик для їх визначення, а в тому, що застосування судом доктрини 

фрустрації має тільки один наслідок – цілковите припинення існування договору. 

Суди Англії не уповноважені переглядати договір відповідно до нових обставин 

[161, c.878]. Ключовою тут є справа Howell v Coupland 1876 року, за фабулою якої 

фермер зобов’язувався поставити 200 тонн картоплі, але через неврожайність був 

спроможний поставити лише 80 тонн [156, c.548]. Дана справа показала, що 

доктрина фрустрації не дає можливості скасувати частину договору, залишивши 

дійсною іншу частину [161, c.878]. 

Взагалі через відсутність в англійському праві законодавчого акту, в якому 

були би прописані підстави для звільнення від відповідальності у випадку 
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об’єктивної причини неможливості виконати договір, британські комерсанти почали 

самі прописувати у договорах застереження «про звільнення» чи «про обмеження 

відповідальності» (exemption or limitation clauses) [142, c.230]. 

Відповідно до англійської доктрини, такі захисні умови бувають трьох різних 

типів: перші – це ті, які обмежують або скасовують те, що мало б бути обов’язком 

відповідача; другі – виключають відповідальність за порушення окремого аспекту 

такого обов’язку, і треті – зменшують обсяги відповідальності відповідача [157, 

c.11]. Британські правники сходяться на думці, що всі ці види застережень, як би 

вони не називалися, насправді дуже часто прикривають боржника від 

відповідальності за порушення договору [142, c.230]. 

Щоб подолати цю проблему, в 1977 році був прийнятий Закон про нечесні 

договірні умови (Unfair Contract Terms Act 1977), який застосовується до 

застережень про звільнення чи обмеження відповідальності й вимагає, щоб ці 

застереження відповідали певній структурі. Крім того, даний Закон встановлює для 

застережень про звільнення тест на розсудливість [17]. А взагалі британські 

правники, як уже зазначалося, рекомендують сторонам включати у свій договір 

застереження «про форс-мажор». 

Право США. Для позначення неможливості виконання американське право 

вживає термін іmpracticability, який означає, що договір на практиці виконати 

неможливо. У другому Зводі США про договори «практична неможливість» 

визначається як «екстремальні та необґрунтовані труднощі, витрати, пошкодження 

чи втрати» [24]. 

Американське право розрізняє «практичну неможливість виконання», яка 

існує на момент укладення договору (еxisting іmpracticability) і яка виникає після 

того, як договір вже укладено (supervening impracticability). 

Якщо говорити про початково існуючу практичну неможливість виконання, то 

§266 Другого зводу США встановлює, що в тому разі, коли сторона, на боці якої 

існує неможливість, не знала і не могла знати про неї, у сторони не виникає 

обов’язку виконувати договір [24]. На відміну від німецького права, в 
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американському праві питання дійсності договору за початкової неможливості 

виконання не піднімається. 

Показовою тут може бути справа Dermott v. Jones, яка слухалась Верховним 

судом США у 1864 р. Суть справи полягала в тому, що пан Джонс, будівельник, 

зобов’язувався побудувати для пані Дермотт будинок на її землі, але не зміг цього 

зробити, залишивши його недобудованим, оскільки ґрунт виявився непридатним для 

зведення будівлі. Частина будівлі пішла під землю, тому пані Дермотт змушена була 

її знести та перебудувати на нових штучних опорах. Пан Джонс вимагав плату за 

свою роботу, а пані Дермотт просила суд вирахувати відшкодування витрат, яких 

вона зазнала внаслідок перебудування. Суд задовольнив позов пана Джонса, 

відхиливши при цьому зустрічний позов пані Дермотт, на тій підставі, що погана 

якість ґрунту – це обставина з її боку. Знову-таки, як і суди Англії, американський 

суд навіть не взяв до уваги питання дійсності договору при початковій 

неможливості його виконання (той факт, що з самого початку будинок неможливо 

було побудувати через непридатний ґрунт), а одразу ж приступив до розрахунку 

збитків [203]. 

Наступна практична неможливість виконання відповідно до § 261 Другого 

зводу означає, що трапилася подія, за яку не відповідає сторона, що не може 

виконати зобов’язання, якщо при цьому в основі договору лежить припущення, що 

такої події ніколи не трапиться [24].  

Концепція комерційної практичної неможливості передбачена окремо для 

договорів купівлі-продажу в §2-615 УКомК США, у коментарі 4, до якого зазначено 

такі випадки її застосування: суттєвий дефіцит сировини через війну, ембарго або 

місцеву неврожайність, непередбачене перекриття основних джерел постачання, 

через що відбувся ціновий стрибок на ринку тощо [25]. 

Прикладом застосування концепції комерційної практичної неможливості 

може слугувати справа Mineral Park v. Howard, у якій Верховний суд Каліфорнії 

прийняв рішення на користь відповідача, що не виконав договір у зв’язку з тим, що 

«витрати в десять чи дванадцять разів зросли порівняно зі звичайною вартістю» 

[112, c.309]. 
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Поряд із практичною неможливістю виконання, американське право також 

виділяє «фрустрацію» мети договору. Відповідно до § 265 Другого зводу фрустрація 

мети означає, що через певну подію настання якої не припускалося при укладенні 

договору, в сторони зникає основна мета, з якою він вступав у договір. Фрустрація 

мети може бути також і початкова, тобто існувати на момент укладення договору. 

Початкова та наступна фрустрація мети має такі ж самі наслідки, як і практична 

неможливість, які полягають у тому, що особа звільняється від відповідальності за 

невиконання (§ 272(1) Другого зводу) [24].   

Порівняльний аналіз 

Початкова неможливість. Питання про те, як бути із договором, який від 

початку неможливо було виконати, вперше підняли німецькі вчені-правники XIX 

сторіччя. Згідно з дореформеним німецьким правом, якщо до укладення договору 

існувала обставина, через яку договір неможливо було б виконати, то такий договір 

вважався нікчемним (§306 НЦК старої редакції) [19]. Французьке право таку 

ситуацію не розглядало взагалі. Як видно зі справ англійських судів (Hills v. 

Sughrue), в цій юрисдикції питання чинності договору при початковій неможливості 

теж не поставало, суди одразу розглядали невдалі договірні відносини з точки зору 

сплати збитків за невиконання договору. В американському праві існуюча на 

момент укладення договору практична неможливість виконання, а також фрустрація 

мети договору ведуть до того, що в сторони не виникає обов’язку надавати 

виконання (§ 266 Другого зводу) [20]. Ми вважаємо, що питання початкової 

неможливості виконання не має великого правозастосовного значення, суди і без 

цих положень могли б вирішувати справи. Але оскільки німецькі теоретики підняли 

таке питання, то розробникам Принципів УНІДРУА довелося регулювати цю 

ситуацію, бо уніфіковане договірне право повинно віддзеркалювати усі ті, питання, 

з якими зіштовхнулася бодай би одна національна правова система. Таким чином 

автори Принципів УНІДРУА зайняли прямо протилежну до старого німецького 

права позицію і у статті 3.1.3(1) ПУ постановили: «сам факт того, що в момент 
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укладення договору виконання взятого зобов’язання було неможливим, не впливає 

на дійсність договору» [3, c.108]. 

Хоча суто теоретично твердження: «якщо договір від початку неможливий, то 

він не набуває чинності», яке базується на формулі impossibilium nulla est obligatio, 

виглядає логічним, проте воно не проходить перевірки практикою, бо на якій 

підставі можна вимагати відшкодування збитків від недобросовісної особи, яка не 

збиралася виконувати неможливе зобов’язання по договору, якого ніколи не 

існувало?  

На нашу думку, розробники Принципів УНІДРУА обрали практично і 

теоретично вдалий підхід, визнавши договір від початку неможливий у виконанні 

дійсним, оскільки таким чином зберігається підстава для відшкодування збитків.  

Звичайно, для цього можна було просто прописати абстрактну імперативну 

норму, що сторона, яка не знала про існування неможливості здійснення 

зобов’язання, має право на відшкодування збитків (саме така норма містилася у 

§307 НЦК старої редакції) [19], або ж можна скористатися загальною нормою 

зобов’язального права про безпідставне збагачення. Але коли йдеться про 

уніфіковане договірне право, то воно повинно встановлювати ті норми, які прямо 

випливають з договірних відносин і не може містити загальних норм 

зобов’язального права, все має бути врегульовано в межах договірних відносин. 

Тому визнання дійсності договору у випадку початкової неможливості виконання є 

досить резонним для формування цілісної довершеної доктрини уніфікованого 

договірного права. В практичній же площині дійсність від початку неможливого 

договору означає, що «початкова неможливість виконання прирівняна до 

неможливості, яка виникає після укладення договору» (Коментар 1 до ст. 3.1.1 

Принципів УНІДРУА) [3, c.106]. Тож відповідно до Принципів УНІДРУА, всі права 

і обов’язки сторін, які виникли при початковій неможливості, мають бути захищені 

відповідно до норм щодо невиконання.  

Слушність вирішення наданого в Принципах УНІДРУА, підтверджує той 

факт, що в 2002 році німецьке право було реформовано і відповідно до §311а НЦК 
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нової редакції від початку неможливий договір так само, як і в Принципах 

визнається дійсним. 

Отже, проблема пов’язана із початковою неможливістю виконання, яка 

виникла із теоретичних концепцій німецького права, була усунута розробниками 

Принципів УНІДРУА, в результаті чого з’явилася нова норма, яка може бути 

корисна й для інших правових систем у разі виникнення спірних ситуацій з приводу 

дійсності договору, якщо до його укладення виконання однієї із сторін вже було 

неможливим. 

Наступна неможливість виконання. Кожна правова система зуміла виробити 

для регулювання ситуації неможливості виконання своє власне, відмінне від інших 

правове регулювання. У німецькому праві – це штучно сконструйована 

багатоваріантна концепція неможливості виконання, у французькому праві  – 

рецепійована з римського права концепція «форс-мажор», в англійському – 

вироблений судовою практикою інститут «фрустрації договору», а в праві США – 

концепція «практичної неможливості» виконання. В свою чергу, Принципи 

УНІДРУА містять запозичену з Віденської конвенції норму про перешкоду у 

виконанні, яку автори Принципів назвали «форс-мажор». У коментарі до ст. 7.1.7 

роз’яснюється, що «термін «форс-мажор» був обраний тому, що він широко відомий 

в міжнародній торговій практиці, що підтверджується включенням до багатьох 

міжнародних договорів так званих застережень «про форс-мажор» [1, c.237]. З цього 

випливає, що норми про форс-мажор французького права і Принципів УНІДРУА, 

хоча й застосовують один і той самий термін, проте не є абсолютно однаковими.  

Порівнювати 5 різних концепцій неможливості виконання потрібно, 

відштовхуючись від практики договірних відносин, як основного критерію 

визначення найкращої норми. 

У практичній площині неможливість виконання передбачає встановлення двох 

фактів: 1) факту, що договірні відносини сторін надалі тривати не можуть і 2) факту 

наявності об’єктивної причини, яка на це вплинула. Якщо такий стан договірних 

відносин, як неможливість виконання, є гіпотезою правової норми, то в диспозиції 
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має міститися відповідь, чи повинна відповідати особа за неможливість виконати 

своє договірне зобов’язання. 

У німецькому праві в одній нормі §275(1) НЦК змішані дві різні ситуації: 

неможливість конкретного боржника виконати взяте на себе зобов’язання і 

об’єктивна неможливість виконання. Тому норма німецького права про 

неможливість виконання слугує не так підставою для звільнення від 

відповідальності за збитки, як обґрунтуванням такої відповідальності, якщо 

боржник не доведе свою невинуватість у неможливості виконання.  

На прикладі англійських судових справ видно, що у разі неможливості 

виконання до суду звертаються, щоб суд обґрунтував підставу для звільнення 

сторони від відповідальності в обставинах, коли виконання є об’єктивно 

неможливим. Тобто судова практика показує, що для фактичне значення має тільки 

об’єктивна неможливість. 

Із судової практики випливає, що законодавчий акт повинен характеризувати, 

в чому полягає об’єктивність причини, яка стала нездоланною перешкодою для 

виконання договору, натомість німецька норма веде до встановлення факту, що 

конкретний боржник із своїх суб’єктивних підстав не може виконати зобов’язання. 

Англійська судова практика більш близька, ніж німецьке право, до тих 

вирішень, яких потребують договірні відносини. Але фрустрація договору – це 

механізм, який може застосувати виключно суд. Сама ідея, що сторони могли б у 

своєму договорі наперед прописати ті причини, через які їхній договір міг би бути 

фрустрований, виглядає абсурдно. Проте в Англії сторони дійсно почали 

прописувати у своїх договорах застереження про звільнення від відповідальності з 

тих підстав, які їм самим здавались поважними. Часто такі застереження виявлялися 

нечесними. Ця практика перекинулася і на міжнародні комерційні відносини, тому 

як і в англійському законодавстві (Unfair Contract Terms Act 1977 р.) так і в 

Принципах УНІДРУА (ст.7.1.6 ПУ) були встановлені запобіжні норми, які не дають 

можливості сторонам користуватися застереженнями про звільнення від 

відповідальності, як прикриттям від зумисного невиконання договору. 
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Усе це свідчить, що повинна існувати законодавча норма, в якій би були 

встановлені об’єктивні критерії характеристики тієї обставини, що унеможливлює 

виконання, і у зв’язку з якою особа звільняється від відповідальності. 

Згідно з французьким правом, у разі форс-мажору (непереборної сили) 

сторона звільняється від відповідальності за невиконання договору.  

Можна сказати, що у французькому праві неможливість виконання договору 

має найбільш конкретизоване однозначне вузьке формулювання, яке влучно 

відображає ситуацію, коли в дійсності реальна причина глобального характеру 

(страйк, ембарго тощо) унеможливлює виконання договору. Проте французький 

цивільний кодекс не дає характеристики форс-мажору (непереборної сили), лише 

вказує, що це «постороння для боржника причина, яка не може ставитися йому у 

вину» (ст.1147 ФЦК) [20].  

На відміну від французького права, у нормі ст. 7.1.7(1) Принципів УНІДРУА 

надано характеристику форс-мажору. Зокрема, з цієї норми форс-мажор можна 

визначити як об’єктивну, непередбачувану, непереборну перешкоду, що цілковито 

унеможливлює виконання договірною стороною її зобов’язання [3, c.268].  

Щоправда, не можемо не зазначити, що навіть якщо 7.1.7(1) Принципів 

УНІДРУА «Форс-мажор» сформульована ширше, ніж стаття 1148 Французького 

цивільного кодексу, то все одно доктрина французького права повною мірою 

розкриває усі характеристики «форс-мажору». Тому загалом можна сказати, що 

концепція форс-мажор в Принципах УНІДРУА і у французькому праві має 

однаковий зміст. 

Проте у нормі про форс-мажор Принципів УНІДРУА висвітлені додаткові 

аспекти, яких немає у французькому праві. Окрім самого форс-мажору, стаття 7.1.7 

ПУ розглядає ряд дотичних питань, а саме: тимчасової дії форс-мажору, комунікації 

між сторонами під час форс-мажору, засобів правового захисту, доступних 

кредиторові у разі форс-мажору тощо. 

Тож навіть якщо механізм регулювання ситуації неможливості виконання, 

викладений в Принципах УНІДРУА, оригінально походить від французької, а 
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точніше сказати римської концепції форс-мажору, то цей механізм уже набагато 

складніший і суттєво відрізняється від оригіналу. 

Тим більше норма, зазначена у ст. 7.1.7 ПУ «Форс-мажор», не схожа з 

англійською ідеєю фрустрації договору, тобто втратою договору сенсу свого 

існування, або ж американською концепцією «практичної неможливості 

виконання», і тим паче із німецькою концепцією наступної неможливості 

виконання. 

У коментарі до ст. 7.1.7 ПУ зазначено, що «обране у даній статті регулювання 

загалом направлене на вирішення тих же питань, що і доктрини фрустрації та 

неможливості виконання, передбачені в системах загального права, та доктрини 

форс-мажору, Unmöglichkeit чи ін. в системах континентального права, проте 

регулювання статті 7.1.7 ПУ не є тотожним жодній з них» [1, c.236]. 

Отже, за результатами порівняльного аналізу можемо стверджувати, що 

найкращою нормою для регулювання неможливості виконання виявилася концепція 

форс-мажору, яка і була обрана розробниками Принципів УНІДРУА за основу для 

конструювання уніфікованої норми.  

Ускладнення виконання. У практиці договірних відносин трапляється, що 

виконання суттєво ускладнюється, проте такі випадки характеризуються іншими 

обставинами, ніж неможливість виконання. Принципи УНІДРУА містять спеціальні 

положення для регулювання ускладнення. В національних правових системах 

положень про ускладнення немає, проте є інші концепції, покликані регулювати 

подібного роду питання. 

У Принципах УНІДРУА з цього приводу сказано, що «явище ускладнення 

було визнане різними правовими системами у вигляді інших концепцій, таких, як 

frustration of purpose, Wegfall der Geschäftsgrundlage, imprévision, eccessiva onerosità 

sopravvenuta (італ.) тощо» [1, c.213]. 

Крім цих концепцій до порівняльного аналізу ми ще включаємо сучасну 

норму німецького законодавства щодо «істотної зміни обставин» (§313 НЦК), а 

також проектні норми 1135-1–1135-3 французького Avant-projet щодо порушення 

первинної рівноваги в договорі внаслідок подальших обставин.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


166 

Принципи УНІДРУА дають «ускладненню» наступну характеристику: істотна 

зміна рівноваги договірних зобов’язань, яка полягає в зростанні вартості виконання 

або в зменшенні його цінності, якщо така зміна спричинена непередбачуваними 

подіями. 

В німецькій нормі з усіх ознак характеристики «ускладнення», яка наведена в 

Принципах, вказано лише дві: 1) істотна зміна обставин, яка впливає на основу 

договору і є 2) непередбачуваною для сторін (§313(1) НЦК) [18].  

Проектна французька норма містить три ознаки: 1) зміна обставин через, яку 

2) первинна рівновага між зобов’язаннями сторін була порушена настільки, що 3) 

для однієї з них договір втратив сенс  (ст.1135-1 Avant-projet) [21]. 

В свою чергу в американській нормі наведено теж всього дві ознаки: 1) втрата 

мети договору через 2) факт, який не припускався (§ 266 (2) Другого зводу)[24].  

Англійська концепція «фрустрації мети» не в повній мірі суміщається із 

поняттям «ускладнення» [156, с.555]. Фрустрація мети вказує на те, що договір 

технічно можливо виконати, проте він не має сенсу для сторони, а ускладнення 

передбачає, що договір стало складно виконувати через економічну скруту, 

пов’язану із різкою зміною обставин. Тобто в першому випадку договір стає для 

сторони недоцільний, а в другому невигідний.  

Норма чинного німецького права та проектна норма французького права 

порівняно з Принципами дуже теоретизовані, вони лише розшифровують формулу 

rebus sic stantibus і при цьому далекі від практики договірних відносин.  

В той же час положення Принципів УНІДРУА про ускладнення виникли з 

практики ведення справ міжнародних комерсантів (новітнє lex mercatoria). Тому 

тільки Принципи УНІДРУА з-поміж всіх систем права реалістично описують, у 

зв’язку з чим договір стає економічно обтяжливий, і в чому це проявляється.   

Жодна з національних систем навіть не вживає термін «ускладнення». Важко 

уявити, як можна регулювати ситуацію економічного ускладнення договірних 

відносин, оминаючи саме поняття «ускладнення».  

Як сказано у Принципах: «термін «ускладнення» був обраний тому, що він є 

широковідомим у міжнародній торгівельній практиці, що підтверджується 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


167 

включенням у численні міжнародні договори так-званих застережень про 

ускладнення» [1, c.213]. 

Порівняймо, які правові наслідки кожна із правових систем передбачає у разі 

ускладнення/істотної зміни обставин/фрустрації.  

Норма §313 НЦК каже, що у разі істотної зміни обставин договір потрібно 

адаптувати до нових обставин, якщо ж це неможливо, тоді сторона, яка опинилася у 

невигідному становищі має право відмовитися від договору або його розірвати. 

Концепція imprévision французького права передбачає перегляд договору в 

судовому порядку. Французький проект каже, що якщо сторони заздалегідь не 

прописали в договорі положення про проведення переговорів, то у разі зміни 

рівноваги в договорі, їм доведеться за проведенням переговорів звертатися до суду 

[21]. Якщо переговори про перегляд договору пройшли невдало, сторони можуть 

розірвати договір без відшкодування затрат чи втрат [21].  

Англійська та американська концепція frustration of purpose не передбачає 

такого варіанту, як збереження договірних відносин на змінених умовах. Суди цих 

юрисдикцій не мають права переглядати договір, якщо суд встановить факт втрати 

договором своєї мети, то він ухвалить рішення про припинення договору.  

У свою чергу норма Принципів УНІДРУА спершу надає стороні, виконання 

якої ускладнилося, право на перегляд договору для того, щоб договір знову став для 

неї вигідним (ст. 6.2.3(1) ПУ) [3, с.246]. Якщо ж в ході переговорів сторони не 

зуміли переглянути договір, лише тоді вони повинні звернутися до суду, і Принципи 

УНІДРУА надають суду дискреційні повноваження або переглянути або припинити 

договір на певних умовах (ст. 6.2.3 ПУ) [3, c.246]. 

Англійське право не передбачає можливості для перегляду договору. 

Принципи УНІДРУА дають аж дві такі можливості і самим сторонам, і суду 

переглянути договір. Вважаємо позицію англійського права не зовсім виправданою 

з огляду на принцип favor contractus.  

Більш схоже до Принципів УНІДРУА вирішення пропонують реформоване 

німецьке та проектне французьке право.  
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Це вирішення полягає в тому, що сторони зобов’язанні провести переговори 

про перегляд умов договору (renegotiations). Принципи були першим в світі актом, 

який зобов’язав сторони проводити переговори з метою адаптації договору до нових 

умов. Незважаючи на те, що норма німецького права з’явилася вже після появи 

Принципів, а французька норма взагалі проектна, ці норми є гірше виписані 

порівняно із Принципами. Тому що Принципи ще й регламентують порядок вступу 

в переговори (ст.6.2.3(1)ПУ).  

За визначенням фінського дослідника Тома Сотерінґтона, завдяки нормі про 

переговори щодо перегляду договору Принципи запропонували цілком новий, 

третій спосіб регулювання договору за змінених обставин порівняно з тими двома, 

що були розроблені впродовж XIX-XX сторіч, а саме: 1) звільнення від виконання у 

зв’язку з перешкодою, і 2) перегляд договору в порядку судового провадження 

[154]. 

Висновки. Порівнявши всі концепції, якими регулюються ускладнення в 

договірних відносинах, можна однозначно сказати, що механізм врегулювання 

ситуації ускладнення договірних відносин, запропонований Принципами УНІДРУА, 

є краще виписаний і більшою мірою відповідає потребам практики договірних 

відносин. По-перше, Принципи – роз’яснюють, що ускладнення треба розглядати з 

фінансово-матеріальної точки зору, в той час як, наприклад, норма німецького права 

не пояснює, з якої причини істотна зміна обставин заважає виконанню договору. 

По-друге, тоді як, наприклад, застосування англійської концепції фрустрації мети, 

веде одразу до припинення договору, а норма німецького права всього лише каже, 

що договір треба адаптувати до нової зміни обставин, Принципи УНІДРУА 

детально регламентують порядок переговорів, які проводяться з метою адаптування 

договору. У цьому сенсі норма Принципів УНІДРУА навіть більш прогресивна за 

ще не видане французьке право (Avant-projet). А все тому, що положення про 

ускладнення Принципів УНІДРУА виникли із міжнародної практики договірних 

відносин. Тож ці положення найбільш наближені до реальних ситуацій постання 

труднощів у веденні справ. Як показує національна судова практика положення про 
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ускладнення Принципів УНІДРУА виявилися дуже потрібними для доповнення 

національного договірного права. 

Для врегулювання проблеми, коли виникає об’єктивна неможливість виконати 

договір, Принципи УНІДРУА перейняли із французького права концепцію про 

форс-мажор. З точки зору конструювання уніфікованого договірного права ця 

концепція була найоптимальнішим зі всіх запропонованих національними 

системами варіантом. За результатами цього порівняльного аналізу чітко видно, що 

концепція форс-мажору однозначно краще сформульована, ніж німецька абстрактна 

концепція неможливості виконання чи англійська ідея фрустрації договору. 

Практикою міжнародної комерції також доведено, що у підприємців немає більш 

зручного, ніж форс-мажорні застереження, інструменту для обумовлення 

нездоланних перешкод у виконанні.  

Крім того, що Принципи УНІДРУА запропонували більш вдалі, ніж 

національні правові системи, концепції ускладнення та неможливості виконання, 

вони ще й також вирішили усі ті питання, з якими зіштовхнулися національні 

правові системи та міжнародна комерційна практика, та елімінували їхні 

погрішності та недоврегульованості. Це, зокрема, стосується усунення штучно 

створеної у німецькому праві проблеми стосовно початкової неможливості 

виконання, а також запобігання поганій англійській практиці внесення в договори 

застережень про звільнення від відповідальності за відсутності об’єктивної 

неможливості виконання. 

 

2.2.4. Невиконання договору 

Найважливіше завдання договірного права полягає у формуванні належних, 

адекватних та ефективних засобів правого захисту (remedies), якими може 

скористатися сторона у разі невиконання договору другою стороною, через що 

перша сторона не отримала те, що повинна була б отримати відповідно до умов 

договору або, інакше кажучи, на що сподівалася, укладаючи договір. Йдеться про 
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випадки, коли зобов’язання вчасно не було виконано або виконання не було 

зроблено належним чином, або ж одна сторона взагалі відмовилася виконувати своє 

зобов’язання. В таких випадках національне законодавство зазвичай надає 

постраждалій стороні різні засоби правового захисту, як-от: право притримати 

виконання власного зобов’язання, право розірвати договір, право на відшкодування 

збитків тощо. При цьому кожне національне законодавство має свої особливості 

регуляторного механізму захисту прав постраждалої сторони договору. 

Регулювання ситуації порушення договірного зобов’язання у різних правових 

системах суттєво відрізняється. Якщо, наприклад, романо-германська (країни 

цивільного права) система наполягає на примусовому виконанні в натурі, то англо-

американська (країни загального права), в свою чергу, пропонує грошову 

компенсацію в якості основного засобу правого захисту. Такі відмінності є 

концептуальними, і тому неможливо прописати універсальну модель засобів 

правового захисту на основі компіляції норм. Але в умовах сучасної глобалізації 

договірних відносин міжнародна модель повинна існувати. 

Віденська конвенція таку модель не запропонувала, в ній містяться лише 

узагальнені принципи компенсації на випадок порушення договору [124, c.108]. У 

зв’язку з цим її норми довільно і неоднозначно тлумачаться, а практика 

застосування від суду до суду різниться [124, c.107]. 

У Віденській конвенції частина засобів правового захисту окремо прописана 

для продавця і покупця, спільні положення для сторін встановлені лише щодо 

відшкодування збитків. Принципи УНІДРУА, у свою чергу, пропонують цілісний 

механізм регулювання ситуації невиконання. У тих аспектах, де норми обох актів 

корелюють, Принципи «добудували» куці норми Віденської конвенції. Крім цього 

Принципи містять широкий перелік тих норм, яких за визначенням не могло бути у 

конвенції, адже вона сконструйована лише для договору купівлі-продажу. А тому 

впевнено можна стверджувати, що повноцінна міжнародна модель засобів 

правового захисту у зв’язку з невиконанням вперше була представлена саме в 

Принципах УНІДРУА. На прикладі конкретних норм розглянемо, наскільки ця 

модель заслуговує бути універсальною і вважатися найбільш ефективною.  
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Принципи УНІДРУА. Модель засобів правового захисту прописана у Главі 7 

Принципів, яка має назву «Невиконання». Правовий матеріал цієї Глави 

розподілений на чотири розділи. У Розділі 1 «Загальні положення про невиконання» 

роз’яснено, що саме становить невиконання і які загальні наслідки воно спричиняє. 

Розділ 2 Глави 7 «Право на отримання виконання» уточнює, які можливості у 

випадку невиконання має кредитор, щоб отримати належне за договором і які для 

цього засоби правового захисту він може використати. Тобто дані норми існують на 

той випадок, коли кредитор радше хоче отримати виконання, ніж розірвати договір. 

В свою чергу Розділ 3 Глави 7 «Розірвання» регулює розірвання договору: яким 

чином воно відбувається, які є до нього підстави, а також наслідки розірвання. І 

останній Розділ 4 «Відшкодування збитків» встановлює порядок і обсяги 

компенсації шкоди, яка виникла у сторони через те, що вона не отримала того, що їй 

належиться за договором. 

Для означення невдачі у виконанні автори Принципів УНІДРУА обрали 

термін «невиконання» (non-performance). Віденська конвенція в цьому випадку 

використовує поняття «порушення».  

У статті 7.1.1 ПУ сказано, що невиконання наступає, коли обов’язок за 

договором не було виконано взагалі або виконано неналежним чином чи виконано із 

запізненням. Тобто Принципи усі три випадки однаково вважають невиконанням.  

У разі невиконання Принципи УНІДРУА першочергово пропонують сторонам 

відновити і продовжити їхні договірні відносини [149, с.447]. Задля цього норми 

Розділів 1 та 2 Глави 7 прописані таким чином, щоб можна було привести сторони 

до успішного завершення договору.  

Відповідно до ст. 7.1.4 ПУ, сторона, яка не виконала своє зобов’язання може 

надіслати іншій стороні повідомлення із пропозицією виправити цю ситуацію; або ж 

сторона, якій прострочили виконання зобов’язання, відповідно до ст. 7.1.5 ПУ, може 

повідомити сторону, яка перебуває в простроченні, про те, що вона надасть їй 

додатковий час для виконання. Оскільки метою обох норм статей 7.1.4 та 7.1.5 є 

збереження договірних відносин, що відповідає основній ідеї Принципів УНІДРУА 

– favor contractus [76, с.76], варто кожну із них розглянути детально. 
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Так, сторона, яка не встигла виконати своє зобов’язання або ж виконала його з 

недоліками, якщо вона хоче виправити цю ситуацію, повинна надіслати відповідне 

повідомлення іншій стороні, у якому вказати, яким чином і в які строки вона 

збирається це зробити (ст. 7.1.4 ПУ). Таке повідомлення повинно бути здійснене 

якнайшвидше з моменту невиконання, а його зміст має бути детальним і 

аргументованим, аби інша сторона могла бути певна, що вона таки отримає 

виконання [41, с. 107]. 

Норма про виправлення (cure) ще раз підтверджує єдність поняття 

«невиконання», адже виправлення стосується як взагалі невиконання в повному 

обсязі, так і часткового невиконання, істотного невиконання чи ж невиконання 

неосновного зобов’язання, а також виконання із недоліками. Тому виправлення 

може набувати різних форм: передача речі, яка не була вчасно доставлена, усунення 

недоліків, ремонт, заміна [1, c.228] тощо. 

Слід окремо акцентувати увагу на тому, що Принципи надають боржнику 

право на виправлення навіть у випадку істотного невиконання. Але у цьому ж 

випадку Принципи також надають право кредитору на розірвання договору 

(див. ст. 7.3.1 ПУ). Щоб узгодити цю ситуацію ст. 7.1.4(3) ПУ постановляє 

своєрідний мораторій на розірвання договору, який накладається до закінчення часу 

на виправлення. При цьому право на розірвання призупиняється навіть якщо від 

кредитора вже надійшло повідомлення про те, що він розриває договір. Фактично 

Принципи УНІДРУА зобов’язують кредитора, який не отримав виконання, 

прийняти виправлення. Він може відмовитися від виправлення лише якщо у нього є 

на це обґрунтовані підстави, чи кажучи термінологією Принципів «законний 

інтерес» (legal interest). Наприклад, замовник вправі відмовитися від весільного 

торту, доставленого після весілля. Просте небажання постраждалої сторони 

продовжувати договірні відносини через те, що мало місце невиконання не є 

достатньою підставою для неприйняття виправлення [1, c.228]. 

Отже, з метою збереження договору Принципи надають стороні, яка не 

виконала свого зобов’язання, дуже широкі можливості виправити цю ситуацію, 

вимагається лише, щоб виправлення було здійснено якнайшвидше і щоб воно було 
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об’єктивно прийнятним (неприйнятною, наприклад, буде доставка новорічних 

феєрверків 2 січня). Для того, щоб забезпечити ці можливості, положення 

ст. 7.1.4(3) ПУ призупиняє права кредитора застосувати засоби правового захисту, 

несумісні із виконанням. Крім права на розірвання договору, до таких засобів також 

належить право вимагати відшкодування збитків, право вимагати реституції, право 

укласти аналогічний договір з іншим контрагентом, так званий «правочин на 

заміну» (replacement transaction) тощо. В той же час після спливу строку на 

виправлення кредитор може застосувати право на відшкодування збитків, якщо він 

зазнав шкоди через невиконання і ця шкода не була повністю усунута в процесі 

виправлення [41, с.107]. 

Крім того, що з метою збереження договору, Принципи УНІДРУА надають 

боржнику право на виправлення, вони ще й надають кредитору, право 

встановлювати боржнику, який перебуває у прострочці, додатковий час для 

виконання (ст. 7.1.5 ПУ). Додатковий час встановлюється шляхом повідомлення 

боржника. Якщо вже кредитор надає додатковий час, то цей строк повинен бути 

достатнім аби можливо було здійснити виконання [41, с.107]. Інакше, відповідно до 

ст. 7.1.5(3) ПУ, тривалість наданого додаткового часу продовжується до розумних 

строків [166, с.32].  

Крім права встановлювати додатковий час, а також права на притримання, 

кредитор, який все ще хоче отримати виконання, відповідно до Розділу 2 Глави 7 

має право вимагати через суд здійснення виконання в натурі (ст. 7.2.2 ПУ), в тому 

числі, якщо виконання було вчинено з недоліками, тоді він має право вимагати 

усунення цих недоліків шляхом ремонту чи заміни речі (ст. 7.2.3 ПУ). Якщо ж 

йдеться про невиконання грошового зобов’язання, кредитор має право вимагати 

оплати коштів (ст. 7.2.1 ПУ) [41, с.107]. 

У цій ситуації, автори Віденської конвенції, наприклад, очевидно на догоду 

англійському праву, внесли норму, відповідно до якої суд не зобов’язаний виносити 

рішення про виконання в натурі, крім випадків, коли він зробив би це на підставі 

свого власного закону (стаття 28 ВК) [4]. 

Принципи УНІДРУА обрали інший підхід, за яким суд будь-якої юрисдикції 
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зобов’язаний приймати рішення про примусове виконання в натурі [150, с.19]. Але в 

той же час Принципи встановлюють перелік винятків, коли виконання в натурі не 

може вимагатися. Так, відповідно до статті 7.2.2(2) ПУ виконання в натурі, а також 

виправлення неналежного виконання не можуть вимагатися, якщо: 1) воно буде 

занадто обтяжливим для боржника; 2) якщо виконання має особистий характер, 

тобто потребує застосування наукових, професійних чи артистичних здібностей 

конкретної людини; 3) якщо кредитор без жодних труднощів може отримати 

аналогічне виконання в іншому місці; 4) якщо кредитор звернувся за виконанням 

через занадто тривалий строк після того, як мало місце невиконання [41, с.107].  

Завершує Розділ 2 Глави 7 норма, яка надає кредитору право на зміну засобу 

правового захисту. Відповідно до ст. 7.2.5 ПУ, якщо кредитор не зумів отримати 

виконання в натурі, тоді він може звернутися до застосування інших засобів 

правового захисту, таких як розірвання договору та відшкодування збитків. Для 

чого потрібна норма, яка нібито лише підтверджує очевидну закономірність? 

Насправді, вона потрібна, щоб з одного боку захистити боржника, який уже на 

певний момент міг приготуватись до виконання, вклав зусилля та поніс витрати [56, 

с.53], тому ст. 7.2.5(1) ПУ постановляє, що кредитор має право замінити засіб 

правового засобу не одразу, а лише тоді, коли він не отримав виконання протягом 

строку, визначеного відповідно до ст. 7.1.4 чи 7.1.5 або ж протягом розумного 

строку. З іншого боку, стаття 7.2.5(2) ПУ дає підказку кредитору, що йому робити, 

якщо виявилося, що арбітражне чи судове рішення про виконання в натурі 

неможливо звернути до виконання. В такій ситуації кредитор може відкласти це 

рішення, розірвати договір і вимагати відшкодування збитків. 

На прикладі статті 7.2.5 ПУ, а також статтей 7.1.4 і 7.1.5 можна бачити, 

наскільки точно і коректно у Принципах УНІДРУА узгодженні між собою засоби 

правового захисту й усунуті всі ситуації, коли засоби могли б суперечити одні 

одним, або ж сторони на певному моменті залишалися б у невіданні, як їм діяти. 

Завдяки такій узгодженості засобів правового захисту Принципи створили цілісний 

механізм регулювання ситуації невиконання договору [41, с.108]. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


175 

Розірвання (Termination). Право на розірвання договору виникає у 

постраждалої сторони якщо: 1) невиконання є істотним (ст. 7.3.1(1) ПУ); 2) у 

випадку неможливості виконання через форс-мажор (ст. 7.1.7 (4) ПУ); 3) у випадку 

безрезультатного проходження додатково встановленого строку (ст.7.3.1(3)ПУ); 4) у 

тому випадку, коли зі 100% ймовірністю обов’язок не буде виконано у момент 

настання дати виконання (ст. 7.3.3 ПУ); 5) коли ймовірність невиконання дуже 

висока і кредитор не отримав належного запевнення від боржника, що останній 

збирається виконувати договір (ст. 7.3.4 ПУ) [41, с.108]. 

Відповідно до Принципів істотне невиконання з-поміж іншого «суттєво 

позбавляє постраждалу сторону того, на що вона мала право сподіватись відповідно 

до договору, якщо вона при цьому не передбачала і не могла розумно передбачити 

такого результату» (ст.7.3.1(2)(а)ПУ) [3, c.283].  

У всіх випадках, щоб розірвати договір, постраждала сторона повинна 

надіслати стороні-невиконавиці повідомлення про розірвання. 

Єдиний випадок, коли повідомлення про розірвання не вимагається, це якщо 

додатковий строк, наданий постраждалою стороною безрезультатно сплив [166, 

с.38], тоді відповідно до ст. 7.1.5(3) ПУ договір розривається автоматично, за умови, 

що про це було зазначено у повідомленні про додатковий строк.  

Стаття 7.3.2(2)ПУ уточнює, що повідомлення про розірвання повинно 

надсилатися якнайшвидше, інакше кредитор втрачає право розірвати договір, бо 

тривала відсутність рішення з його боку, ставить боржника у невизначене 

становище виконувати договір чи вже не треба. Особливо, це стосується ситуації, 

коли боржник надіслав пропозицію виконати зобов’язання із запізненням і не 

отримав на неї жодної відповіді, у цьому разі повідомлення про розірвання, що 

надійшло пізніше будь-яких розумних строків, буде нечинним [3, c.287]. 

Тож Принципи УНІДРУА прописали механізм розірвання таким чином, щоб в 

жодному випадку не виникало ситуації невизначеності. 

Правові наслідки розірвання договору відповідно до статті 7.3.5 ПУ, 

полягають у тому, що договір, за винятком положень про вибір суду, конфіденційну 

інформацію, штрафні санкції чи узгоджену плату за невиконання, припиняється. Це 
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означає, що після розірвання сторони вже більше не несуть жодних зобов’язань одна 

щодо одної. Відповідно до Принципів вимога повернення наданого за договором 

виникає тільки якщо сама сторона під час розірвання договору висловлює бажання 

повернути собі надане, тоді статті 7.3.6-7.3.7 ПУ надають їй таке право.  

В контексті правових наслідків розірвання хочемо зазначити, що розірвання 

жодним чином не впливає на право відшкодування збитків (ст.7.3.5(2) ПУ). 

Збитки (Damages). Відповідно до Розділу 4 Глави 7 Принципів УНІДРУА 

будь-яка шкода, спричинена стороні в результаті невиконання іншою стороною, 

підлягає компенсації (ст. 7.4.1 ПУ). Стаття 7.4.2 ПУ встановлює принцип повної 

компенсації шкоди, відповідно до якого компенсація повинна в повній мірі покрити 

втрати (loss) постраждалої сторони. До втрат належать фактичні витрати (expanses) 

вчинені у зв’язку із договором, а також втрачений прибуток (loss of profit), тобто той 

прибуток, який отримала б сторона, якби договір було б виконано  [3, c.304].  

Такий підхід становить повну відповідність із Віденською конвенцією, в ст. 74 

якої зокрема сказано, що: «збитки за порушення договору однією із сторін 

становлять суму, що дорівнює тій шкоді, включаючи втрачений прибуток, якої 

зазнала інша сторона внаслідок порушення договору» [4].  

Крім матеріальної шкоди відповідно до ст. 7.4.2(1) ПУ відшкодуванню 

підлягає також і моральна шкода.  

Ст. 7.4.3 ПУ встановлює принцип достовірності шкоди, який означає, що 

шкода повинна по факту існувати, бо якщо сторона не зазнала жодних втрат, то їй 

нічого компенсувати. А коли йдеться про втрачений прибуток, тоді мається на увазі 

прибуток, який піддається обчисленню. Якщо ж прибуток неможливо точно 

встановити, тоді – це втрачений шанс (loss of chance), який виходячи з принципу 

достовірності може бути компенсований лише пропорційно до ймовірності того, що 

він здійснився б [161, с. 956]. 

Принципи УНІДРУА не лише в загальному визначають, що входить у шкоду, 

яка підлягає компенсації, але ще й містять норми, завдяки яким можна чітко 

встановити грошовий еквівалент шкоди і обрахувати збитки. Так ст. 7.4.6 ПУ 

пропонує вираховувати шкоду на основі поточної ціни на такий самий вид товарів 
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чи послуг, які не були надані постраждалій стороні, а норма ст. 7.4.5 ПУ регулює, 

яким чином вирахувати шкоду, коли постраждала сторона уклала на ринку 

правочин, щоб замінити договір, який не було виконано. Ідентичні норми містяться 

у ст. 76 і 75 Віденської конвенції. Але недостатньо того, що Віденська конвенція 

містить такі ж самі норми, тому що вони потребують іще додаткового роз’яснення, 

яке надається в коментарях до Принципів УНІДРУА. 

Так згідно зі ст. 7.4.5 ПУ шкода вираховується як різниця між договірною 

ціною і ціною правочину на заміну. Проте у коментарі до ст. 7.4.5 ПУ сказано, що 

різниця в ціні між першим і другим договором не становить збитки сторони, якщо 

правочин з іншим контрагентом все одно відбувся би, наприклад, другий договір міг 

би бути укладений одночасно з першим [3, c.312]. Дана ситуація, при якій збитки не 

сплачуються, Принципами була визначена як «втрачений обсяг» (lost volume) [3, 

c.312]. В англійському прецедентному праві існує справа Lazenby Garages v Wright 

1976 року, яка стосувалася саме такої ситуації, вочевидь звідти і була запозичена 

концепція втраченого обсягу. За фактами справи: L для перепродажу купила 

автомобіль за £1,325, який W мала у неї купити за £1,670. W не прийняла автомобіль 

і відмовилася за нього платити. Тоді L продала автомобіль іншому покупцю за 

£1,770 і висунула позов до W із вимогою сплатити втрачений на продажі прибуток у 

розмірі £345 (£1,670 – £1,325). Було постановлено відхилити позовну заяву L, 

оскільки L не зазнала жодних збитків. Аргумент L з приводу того, що другому 

покупцю вона могла в той самий час продати інший автомобіль суд відхилив [205]. 

Іще один критерій визначення шкоди, закріплений у ст. 7.4.4 ПУ, полягає у 

тому, що шкода повинна бути передбачувана, тобто її настання у випадку 

невиконання можна було об’єктивно передбачити ще під час укладення договору [3, 

c.310]. На нашу думку, це дуже влучна норма. Адже вона дозволяє перепинити 

надмірний тиск на сторону, яка не виконала свого зобов’язання. Наприклад, якщо 

постраждала сторона в суму збитків включить мільйонний гонорар, сплачений 

своєму адвокату, то сторона-порушниця не повинна буде відшкодовувати цю 

частину збитків, якщо вона не могла передбачити, що інша сторона замовить собі 

настільки дорогу юридичну допомогу.  
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Крім всього вищезазначеного, принцип повної компенсації шкоди також 

передбачає, що на збитки можуть нараховуватися проценти. Адже розмір збитків 

вираховується на момент виникнення шкоди, зрозуміло, що до того моменту, коли 

збитки будуть сплачені, проходить певний проміжок часу [3, c.323]. Тому Принципи 

УНІДРУА містять норму, якої, до речі, немає у Віденській конвенції, стосовно 

нарахування процентів на збитки.  

За загальним правилом, постановленим у Принципах УНІДРУА, збитки 

повинні сплачуватися одразу повною сумою, але якщо для постраждалої сторони 

зручно, щоб збитки сплачувалися частинами, тоді збитки сплачуються частинами і в 

такому випадку підлягають індексації (ст. 7.4.11 ПУ) [3, c.323]. 

З огляду на їхній міжнародний характер, Принципи УНІДРУА надають 

детальне роз’яснення, у якій валюті має бути виражена компенсація за невиконання. 

Так, відповідно до ст. 7.1.12 ПУ постраждала сторона вправі обирати, в якій валюті 

їй повинні сплачуватися збитки: це може бути валюта договору, валюта, в якій була 

виражена шкода або та, в якій міг би бути отриманий прибуток [3, c.325]. 

Принцип повної компенсації шкоди має і свої обмеження. По-перше, розмір 

відшкодування збитків зменшується, якщо постраждала сторона сама певним чином 

посприяла виникненню шкоди, по-друге, якщо ця сторона навіть не намагалася 

мінімізувати чи усунути існуючу шкоду.  

Принципи УНІДРУА допускають, що сторони мають право наперед в договорі 

встановити визначену суму, яка безвідносно до фактичної шкоди повинна бути 

сплачена постраждалій стороні у разі невиконання (ст. 7.4.13 ПУ) [3, c.326]. 

Відповідно до ст. 7.4.13(2) Принципів УНІДРУА, якщо визначена в договорі сума є 

«істотно завищеною» по відношенню до фактичної шкоди, тоді суд має право на 

власний розсуд зменшити її до справедливих розмірів [3, c.326]. 

Окремо від положень про відшкодування збитків у Принципах УНІДРУА 

виписані положення про компенсацію шкоди, яка випливає із вчасно несплачених 

грошових зобов’язань. 
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Так, виходячи зі статті 7.4.9 ПУ, компенсація простроченого грошового 

зобов’язання включає в себе вчасно несплачену суму грошових коштів плюс 

проценти, а також збитки, якщо вони виникли через несплату [3, c.320]. 

Для того, щоб компенсувати особі неможливість протягом певного часу 

користуватися своїми власними грошима ст. 7.4.9(1) ПУ встановлює, що проценти 

починають нараховуватися автоматично з моменту невчинення платежу [3, c.320]. 

Особливо складним на міжнародному рівні видається питання, яку проценту 

ставку потрібно застосовувати, якщо сторони не вказали її у договорі. Відповідно до 

ст. 7.4.9(2) ПУ повинна братися до розрахунку середня ставка банківського 

короткострокового кредитування першокласних позичальників, яка застосовується в 

країні оплати до валюти платежу, або якщо така процентна ставка там не існує, тоді 

це має бути аналогічна ставка у країні валюти платежу [3, c.320]. За відсутності 

такої ставки в обох країнах процентною ставкою буде ставка, встановлена правом 

країни валюти платежу [3, c.320]. 

Середня ставка кредитування була запропонована розробниками Принципів 

УНІДРУА, виходячи з наступних міркувань: якщо комерсанту потрібні будуть 

гроші, які йому вчасно не повернули, він позичатиме ці гроші в банку під певний 

відсоток, тому за Принципами процентна ставка повинна рахуватися як середня 

позикова ставка (lending rate) [124, c.118].  

У зв’язку з цим хочемо зазначити, що до появи Принципів УНІДРУА питання 

процентної ставки взагалі ніяк не було врегульовано. У статті 78 Віденської 

конвенції лише сказано, що сторона, якій прострочили виплату ціни чи іншої суми, 

має право на відсотки з простроченої суми. На практиці, це виливалося в те, що 

арбітри у міжнародних комерційних спорах кожного разу мусили на власний розсуд 

обирати ставку [124, c.118]. 

На основі усіх проаналізованих в контексті принципу повної компенсації 

шкоди норм можемо зробити висновок: Принципи УНІДРУА дійсно спромоглися 

запропонувати чесний компенсаторний механізм.  

Отже, у Розділах 1 та 2 Глави 7 Принципів УНІДРУА ефективно відображено 

ґрунтовний принцип договірного права favour contractus. Регулювання цих розділів 
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веде сторони до відновлення договірних відносин у ситуації невиконання і до їх 

успішного завершення. Зокрема, такій меті слугує ст. 7.1.4(4) ПУ стосовно 

призупинення можливості використання інших засобів правового захисту і надання 

можливості стороні-порушниці вчинити виправлення, ст. 7.1.5(3) ПУ змушує 

постраждалу сторону призупинити розірвання договору і дати розумний час для 

вчинення виконання. Самовільна зміна засобу правового захисту допускається 

лише, якщо забезпечена можливість боржника, який порушив зобов’язання, 

виправити невиконання (коментар 3 ст. 7.2.5 ПУ). 

Ми дійшли до висновку, що важливим вирішенням на міжнародному рівні є 

уніфікована в Принципах УНІДРУА норма про примусове виконання в натурі 

(ст.7.2.2 ПУ), відповідно до якої, за відсутності зазначених винятків, суд 

зобов’язаний приймати рішення про виконання. Не менш важливою є норма, яка 

дозволяє узгоджувати засоби правового захисту, відповідно до якої, якщо кредитор 

не зміг отримати виконання в натурі, тоді він може розірвати договір та вимагати 

відшкодування збитків У Розділі 3 Глави 7 Принципів УНІДРУА дано повністю 

вичерпні відповіді на питання, у яких випадках, за яких умов і яким чином сторона 

може скористатися своїм правом на розірвання договору, і якими є правові наслідки 

розірвання. Також у цьому розділі вміщені реституційні норми.  

У Розділі 4 Глави 7 Принципів УНІДРУА в повній мірі втілено принцип 

повної компенсації шкоди. У положеннях про збитки чітко розписано усі можливі 

аспекти повної компенсації, що, з одного боку, дозволяє чесно і адекватно 

відшкодувати ту шкоду, якої зазнала постраждала сторона, з іншого ж боку таке 

регулювання не залишає можливості для безпідставного збагачення та зловживань з 

боку цієї сторони. Ефект чесної компенсації досягається за рахунок того, що 

відповідно до Принципів шкода повинна бути достовірна і передбачувана, до уваги 

береться втрачений прибуток, а не втрачена вигода. В положеннях Принципів чітко 

розписано, як вираховувати розмір шкоди на основі поточної ціни або ціни 

правочину, укладеного на заміну. Крім того в Принципах зазначено, що збитки і 

проценти починають нараховуватися від моменту невиконання обов’язку чи 
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невчинення платежу. Завдяки цим нормам Принципи УНІДРУА пропонують чесний 

компенсаторний механізм. 

Отже, у нормах Глави 7 Принципів чітко простежується ідея favor contractus, 

адже з метою збереження договору боржнику надаються дуже широкі можливості 

виправити ситуацію невиконання, вимагається лише, щоб виправлення було 

здійснено якнайшвидше і щоб воно було об’єктивно прийнятним. Кредитору зі 

свого боку надається право встановлювати додатковий час для виконання, 

дозволяється вимагати виконання в натурі. А компенсаторний механізм, 

запропонований Принципами УНІДРУА, дозволяє відновити становище 

постраждалої сторони до того рівня, коли б невиконання не існувало взагалі і 

забезпечити її законні інтереси. Таке регулювання, на нашу думку, є достатньо 

ефективним і може бути запозичене національними правовими системами. 

Німецьке право. У дореформеному НЦК не містилося поняття «порушення» 

або ж «невиконання» договору [140, с.379]. У загальній частині кодексу були 

встановлені тільки окремі регуляторні механізми на випадок неможливості 

виконання (Unmöglichkeit), а також прострочення виконання (Verzug) [152]. 

Додатково до цього, доктриною німецького права було напрацьовано концепцію 

«позитивного порушення» (positive Vertragsverletzung), яку можна розуміти як 

виконання зобов’язання із прихованими дефектами, що згодом спричинили шкоду 

кредитору [166, c.7]. 

У попередньому пункті дисертації вже зазначалося, що концепція 

неможливості в німецькому праві була розроблена не для того, щоб слугувати 

виправданням невиконання. У цьому пункті розкривається мета цієї концепції, яка 

полягає в тому, що неможливість виконання договору слугувала замість норми про 

«порушення/невиконання», підставою для сплати іншій стороні збитків або ж 

підставою для реалізації права на розірвання договору.  

Так, у разі неможливості виконання, яка настала з вини боржника, кредитор 

міг, на свій вибір, або вимагати компенсацію або розірвання договору. Це ще одна 

особливість класичного німецького права, що такі засоби правового захисту як 

відшкодування збитків та розірвання договору вважалися взаємовиключними [56, 
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c.60]. Тобто, якщо кредитор вимагав відшкодування збитків, то це означало, що він 

бажав компенсацію замість того, що йому було обіцяно по договору, натомість 

кредитор залишався зобов’язаним виконати своє зустрічне зобов’язання, якщо ж він 

розривав договір, то в такому випадку жодна зі сторін більше не була нічого 

зобов’язана одна одній, відносини просто припинялися. 

Так само альтернативно застосовувалися збитки або ж розірвання договору у 

випадку прострочення виконання. «Якщо одна сторона перебувала у прострочці, то 

інша мала право вимагати виконання і збитки, які виникли у зв’язку з 

простроченням, якщо тільки остання не довела, що прострочене виконання не має 

для неї цінності, у такому разі вона могла вимагати або компенсації за невиконання 

або ж розірвати договір» [153, c.174].  

Усе змінилося після реформи 2002 року. У кодексі з’явилося нове загальне 

поняття Pflichtverletzung, що в перекладі означає «порушення обов’язку» [140, 

c.379]. У випадку «порушення [договірного] обов’язку» Pflichtverletzung німецьке 

право пропонує широкий спектр засобів правового захисту:  

1) право на притримання (призупинення) зустрічного виконання, аж поки 

інша сторона не виконає своє зобов’язання (§ 273, § 274 НЦК); 

2) право на надання боржнику додаткового часу для виправлення 

невиконання (§ 250 НЦК); 

3) право вимагати відшкодування збитків за порушення зобов’язання: 

замість виконання, за прострочене виконання, за виконання з недоліками [140, с.23] 

(§ 280 НЦК); 

4) право вимагати відшкодування збитків за невиконання супутніх 

(допоміжних) обов’язків (§ 282 НЦК) 

5) право вимагати відшкодування витрат замість збитків (§ 284 НЦК); 

6) право нараховувати проценти на прострочену суму грошей 

(§ 288(2) НЦК); 

7)  право вимагати сплати неустойки (Strafe) в якості мінімального 

покриття збитків (§ 340 НЦК); 

8)  право розірвати договір (§ 323 НЦК) тощо. 
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Зупинимось на двох основних засобах, таких як відшкодування збитків та 

розірвання договору. Одразу слід зазначити, що після реформи 2002 року заборона 

на їхнє одночасне застосування була знята (див. §325 НЦК).  

Збитки (Schadens). Відповідно до німецького права відповідальність за 

відшкодування збитків наступає лише у випадку вини боржника (§ 280(1) НЦК) 

[56, c.60]. Характер і обсяг відшкодування збитків полягає в тому, що відповідальна 

сторона повинна відновити становище постраждалої сторони «до обставин, коли б 

відповідальності відшкодувати збитки не існувало» (§ 249(1) НЦК) [18]. Збитки, що 

підлягають відшкодуванню, також включають втрачений прибуток (§ 252 НЦК) 

[18]. В той же час втрати нематеріального характеру можуть рахуватися як збитки 

лише у випадках, передбачених законом (§ 253(1) НЦК) [18]. 

Особливістю німецького права є те, що збитки поділяються на кілька 

категорій [166, c.44]. 

Загальна категорія «збитки за порушення договірного обов’язку» передбачає, 

що у випадку порушення обов’язку боржником, кредитор може вимагати 

відшкодування збитків, спричинених цим порушенням (§ 280 НЦК). У цій статті 

відображена фундаментальна особливість німецької системи права, яка полягає у 

тому, що сплата збитків може вимагатися лише за наявності вини боржника [166, 

c.40]. Зокрема, у § 280 НЦК «Збитки за порушення обов’язку» сказано, що «цей 

параграф не застосовується, якщо боржник не є відповідальний за порушення 

обов’язку». Така побудова норми свідчить, що вина презюмується [18]. 

Така, характерна лише для німецького права, категорія як «відшкодування 

збитків замість виконання» (§ 281 НЦК) означає, що сторона, яка не може виконати 

договір, заміщає своє виконання виплатою збитків. Проте це не завжди означає, що 

інша сторона все ще повинна виконати своє зустрічне зобов’язання. Якщо це було 

грошове зобов’язання, то збитки боржника просто зменшаться на розмір тієї плати, 

яку він не отримав від кредитора, проте якщо ж зобов’язання полягало, наприклад, в 

обміні речами, тоді одна сторона повинна буде віддати свою річ взамін на грошову 

компенсанцію [140, c.454-455]. Щоправда, постраждала сторона завжди може 
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вдатися до розірвання договору і не виконувати своє зустрічне зобов’язання, адже 

сучасне німецьке право дозволяє поєднувати збитки і розірвання.  

У § 281 НЦК охоплено наступний спектр питань: 1) відшкодування збитків 

при частковому невиконанні, 2) роз’яснення, у яких випадках кредитор може не 

надавати боржнику додатковий час для виконання, 3) роз’яснення, що процедура 

реалізації права на відшкодування збитків відбувається шляхом надсилання 

застережливого повідомлення, 4) несумісність вимог виконання в натурі та 

відшкодування збитків замість виконання, 5) право боржника на реституцію, якщо 

останній вже встиг виконати частину свого зобов’язання [18].  

Крім того, що § 281 НЦК, детально регламентує порядок висунення вимоги 

про сплату збитків у разі невиконання чи неналежного виконання, він ще й 

фактично ставить перед кредитором обов’язок вимагати, в першу чергу, виконання в 

натурі, шляхом надсилання боржнику застережливого повідмолення-нагадування 

(Mahnung). Це і є фундаментальною особливістю німецького права, що основною 

формою забезпечення прав кредитора вважається виконання в натурі [107, с.138]. 

Наступна категорія – «відшкодування збитків за порушення додаткових 

обов’язків» – передбачає право на відшкодування збитків за те, що сторона діяла, 

зневажаючи законні інтереси, права та потреби іншої сторони і таким чином 

спричинила їй шкоду (§ 282 НЦК) [18]. 

Незвична категорія «виплата збитків у разі неможливості виконання» 

постановлена у § 283 НЦК. Ця норма еволюціонувала із дореформенного права і 

застосовується тоді, коли боржник сам винен у власній неможливості виконання.  

В окрему категорію можна виділити «відшкодування витрат замість збитків» 

(§ 284 НЦК). Замість відшкодування збитків кредитор може повернути собі витрати, 

яких він зазнав, очікуючи на отримання виконання, якщо тільки обрахування цих 

витрат є розумним, і такі витрати не були б однаково вчинені навіть без порушення 

боржником свого обов’язку [166, с.14]. 

І, нарешті, остання категорія – це «відшкодування збитків за прострочення 

зобов’язання». Щоб застосувати право на відшкодування збитків, кредитор мусить 

надсилати повідомлення із нагадуванням про настання строку виконання (Mahnung) 
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(§ 286(1)НЦК). Тільки з надсиланням такого повідомлення (або здійснення інших 

дій, що прирівнюються до Mahnung), боржник вважається таким, що прострочив 

виконання, і з цього моменту починають нараховуватися проценти та неустойка, 

кредитор отримує право вимагати компенсацію збитків [56, с.67]. Якщо йдеться про 

прострочення грошового зобов’язання, то § 286(3) НЦК визначає, що 30-й день 

після того, як боржником було отримано рахунок-фактуру, або інший подібний 

документ для сплати коштів, це останній день, коли боржник може сплатити борг 

[38]. 

Крім цього, у випадку прострочення грошових зобов’язань боржник 

зобов’язаний сплатити проценти за ставкою 5% чи 8% понад основною ставкою в 

залежності від статусу осіб, що є сторонами договору, що не виключає сплати 

збитків, якщо такі настали (§ 288 НЦК) [18]. Слід зазначити, що німецьке право 

прямо забороняє нараховувати складені відсотки (§ 289 НЦК) [18].  

Зі сплатою збитків договір по факту припиняється. При цьому договір 

вважається припиненим не з моменту відшкодування боржником збитків, а з 

моменту заявлення кредитором вимоги про їх сплату (§ 281(4) НЦК) [56, c.63-64]. 

Крім припинення договору зі сплатою збитків, постраждала сторона може 

припинити його шляхом реалізації свого права на розірвання в односторонньому 

порядку, що становить окремий випадок припинення договірних відносин. 

Безвідносно до того, що обидва механізми і сплата збитків, і розірвання припиняють 

договір – реалізація процедури розірвання не залежить від вини боржника, тоді як 

збитки замість виконання можна вимагати лише за наявності вини [166, с.39]. 

Розірвання (Ruїcktritt). Відповідно до німецького права, кредитор втрачає 

право обирати між вимогою надати йому виконання та розірвати договір, коли він 

надсилає повідомлення про розірвання [166, c.32]. Але оскільки у німецькій 

правосвідомості закріплена ідея важливості виконання в натурі, то перед тим як 

застосувати засоби правового захисту, несумісні із виконанням в натурі (як-от: 

вимога відшкодування збитків, розірвання договору, укладення аналогічного 

договору з іншим контрагентом, реституція тощо), НЦК дає можливість зберегти 

договір шляхом усунення невиконання (Nachfrist) [56, c.61]. 
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Так, § 323(1) НЦК передбачає, що кредитор має право розірвати (Ruїcktritt) 

договір лише в тому випадку, коли він надав боржнику пільговий строк для 

виконання чи виправлення неналежного невиконання, і зі спливом цього строку не 

отримав жодного результату [18]. В доктрині німецького права цей обов’язок 

кредитора направляти боржнику повідомлення із пільговим строком називається 

Nachfrist [56, c.61]. Проте, як зауважують вчені, механізм Nachfrist містить певні 

недоліки: процедура розірвання ускладнюється тим, що повідомлення про Nachfrist, 

якщо воно не дало жодного результату, не вважається достатнім для розірвання 

договору, кредитор мусить додатково після спливу пільгового строку відправляти 

боржнику повідомлення про розірвання (§ 349 НЦК) [56, с.63]. Такий механізм 

регулювання уже закладає проблему, ставлячи боржника у непевне становище, що 

йому далі робити: пільговий строк пройшов, проте розірвання договору ще не 

відбулося, при цьому незрозуміло, чи кредитору все ще потрібне його виконання 

[140, с.400]. 

Реституція. У дореформеному НЦК не існувало окремого реституційного 

режиму на випадок розірвання договору, застосовувалися за аналогією норми щодо 

повернення наданого у разі безпідставного збагачення. Тепер норма про реституцію 

міститься у § 346 НЦК. Правові наслідки розірвання договору Р. Ціммерманн 

сформулював наступним чином: «після розірвання обидві сторони зобов’язані 

повернути одна одній все, що вони отримали за договором; якщо реституція в натурі 

неможлива, повинна бути повернута грошова вартість наданого» [166, с.43]. Проте 

відповідно до § 346(3) НЦК не існує права на повернення грошової вартості за 

втрачену річ, якщо той, в чиєму розпорядженні була річ, ставився до неї із 

нормальною дбайливістю, але річ все одно була втрачена, тобто ризик загибелі речі 

несе протилежна сторона [18]. Цю контраверсійну норму Р. Ціммерманн 

охарактеризував як «перестрибування ризику назад» (risk jumps back) [166, c.43]. 

Проаналізувавши німецьку систему засобів правового захисту, ми не побачили 

у ній єдності механізму регулювання захисту прав постраждалої сторони договору, 

натомість можемо стверджувати, що окремішнє регулювання умов, процедур та 

наслідків застосування кожного із засобів правового захисту на практиці вестиме до 
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того, що вони неодмінно накладатимуться одні на одні. Не бачимо потреби в 

існуванні громіздких, дублюючих норм про відшкодування збитків, наприклад, ми 

вважаємо, що § 281 НЦК «Відшкодування збитків замість виконання» є достатнім, 

аби цілком вичерпати всі питання компенсації. Загалом регулювання § 281 НЦК 

охоплює настільки багато аспектів сплати збитків, що саме цей параграф міг би бути 

єдиною нормою про відшкодування збитків без потреби у існуванні всіх інших 

категорій. 

Як ми вважаємо, складність німецької системи у великій мірі спричинена 

бажанням зберегти, де це можливо, старе регулювання. У зв’язку з цим реформа 

2002 року має половинчастий характер. Так у старій редакції кодексу збитки і 

розірвання договору вважалися взаємовиключними засобами правового захисту, 

тобто постраждала сторона або могла отримати відшкодування збитків замість 

виконання, при цьому договір формально зберігався, або ж розірвати договір без 

жодного відшкодування. Тепер заборона на поєднання цих засобів правового 

захисту знята, проте вони досі мають окремішнє регулювання, хоча насправді 

повинні були б становити єдиний цілісний механізм відновлення становища особи, 

яка постраждала від неотримання того блага, на яке вона сподівалася укладаючи 

договір. 

Крім цього ми навіть виявили деяку суперечність між нормами щодо надання 

боржнику часу на виправлення невиконання. Так, § 250 НЦК наділяє кредитора 

правом дати боржнику додатковий час на виправлення. В той час як із 

формулювання § 281(2) НЦК випливає, що це обов’язок кредитора надавати час. 

Припускаємо, що дублюючі норми про додатковий строк для виконання означають, 

що законодавець таким чином бажав надати якомога більше можливостей для 

виконання в натурі.  

Проте жодні пояснення не змінюють загальне враження, що в німецькому 

праві норми дуже громіздкі і в багатьох випадках дублюють одна одну.  

Підсумовуючи, можна виділити такі особливості німецького регулювання 

порушення договірного обов’язку: 
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1) основною формою забезпечення прав кредитора залишається, як і в 

дореформеному праві, виконання в натурі; 

2) вимога про відшкодування збитків досі ґрунтується на підставі вини; 

3) розірвання договору тягне за собою реституцію; 

4) більшість засобів правового захисту реалізуються шляхом повідомлення 

іншої сторони. 

Отже, на нашу думку, німецьке право занадто структуроване і навантажує 

кожен аспект договірних відносин великою кількістю «роздроблених», а подекуди 

навіть взаємосуперечливих норм. При цьому, як ми вважаємо, їх цілком можна було 

б замінити на більш загальні принципи, які б слугували дороговказом суддям при 

вирішенні конкретних справ. 

Французьке право. Для характеристики усіх випадків, коли договір не було 

вчасно і успішно виконано (défaillance d’execution), французьке право використовує 

поняття «невиконання» (inexécution). 

Особливостями цієї системи є те, що, по-перше, з точки зору французького 

права вимога виконання в натурі розглядається як основний засіб правого захисту 

[164, с.191]. За визначенням французького правника М.Планьоля: «навіть якщо 

боржник повинен буде ризикувати своїм здоров’ям чи ставити під загрозу власне 

життя, він зобов’язаний виконати договір, чого б це йому не вартувало» [56, c.44]. 

Прийнято вважати, що кредитор завжди віддасть перевагу продовженню виконання, 

ніж розірванню договору та компенсації збитків [91, c.271]. Така зосередженість 

французької системи на обов’язковості виконання в натурі легко пояснюється, якщо 

звернутися до доктрини cause. Адже правила прописані так, аби особа зрештою 

отримала те, задля чого (cause) власне вона і вступала у договір. 

Друга визначальна особливість французького права полягає у тому, що усі 

питання, пов’язані із невиконанням договору, у французькій юрисдикції 

вирішуються через суд. Це чітко зазначено у статті 1184 ФЦК: договір не 

припиняється просто через те, що особа має право його припинити, для припинення 

вимагається здійснення правосуддя [20]. Даний підхід базується на принципі 

римського права «Nul ne peut se faire justice à soi-même» [56, c.43]. 
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Відповідно до буквального тлумачення статті 1184 ФЦК, кредитор у випадку 

невиконання боржником договору має право обирати між присудженням до 

виконання зобов’язання в натурі (там де це можливо), і припиненням договору 

(resolution) разом із відшкодуванням збитків [20]. Проте, насправді, французька 

система побудована так, що кредитор не може одразу обирати між двома засобами 

правового захисту – виконанням в натурі чи розірванням. Спочатку він повинен 

висунути вимогу про продовження виконання, бо якщо він одразу відмовиться від 

договору, то така відмова може бути оскаржена [91, c.270]. Тож, в першу чергу, 

кредитор відповідно до ст. 1139 ФЦК має ввести боржника у прострочення (mise en 

demeure), надіславши йому застережливе повідомлення із нагадуванням про 

необхідність виконання та попередженням про заходи, які будуть вжиті у випадку 

ігнорування цього повідомлення, або ж кредитор може не надавати такого 

повідомлення, і одразу на підставі ст. 1184 ФЦК звернутися до суду, аби суд 

примусив боржника до виконання і лише, якщо це неможливо, припинив договір.  

Звичайно ж змусити когось щось виконати не так вже й легко, тому 

французьким судам довелося напрацювати певні інструменти для того, щоб 

спонукати боржника до виконання. Тож в XIX cторіччі судді почали накладати на 

боржника особливий штраф (astreinte), порядок застосування якого законодавчо був 

закріплений відносно недавно – у 70-х роках минулого сторіччя, зараз це 

ст. 491 Цивільного процесуального кодексу Франції [48, c.458]. Астрант буває 

декількох видів: аstreinte comminatoire, розмір якого може зростати з кожним днем 

прострочення або ж astreinte definitive, що являє собою фіксовану суму [48, c.458]. 

Правова природа астрант не є визначеною: з одного боку, це адміністративне 

стягнення, але оскільки воно йде не в казну держави, а перераховується на користь 

кредитора, то фактично це стягнення становить особливу форму відшкодування 

збитків, тобто можна сказати, що астрант в цьому відношенні дещо схожий на 

неустойку, зрештою німецький компаративіст К. Цвайґерт назвав його «цивільно-

правова штрафна санкція, направлена на забезпечення зобов’язань» [78, с.209]. 

Для того, щоб виконання в натурі все-таки відбулося, суди не лише 

застосовують каральні засоби, боржникові також може надаватися пільговий строк 
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для виконання (délai de grâce) [164, c.193]. Причому цей строк суддя може 

встановлювати навіть тоді, коли кредитор у своїх позовних вимогах зовсім не 

просив виконання в натурі, а одразу вимагав припинення договору. Договір у 

такому випадку припиняється лише, якщо пільговий строк не дав ніякого 

результату. Припинення відбувається автоматично без повторного звернення до 

суду [56, с.53]. 

Незважаючи на жодні засоби, боржника не завжди можна спонукати щось 

виконати, тому французьке право запропонувало інший шлях отримання виконання 

в натурі (exécution en nature). Так, ст. 1144 ФЦК дає можливість кредитору самому 

за рахунок боржника виконати покладене на боржника зобов’язання [20]. Зрозуміло, 

що якби кредитор від самого початку міг виконати таке зобов’язання, то він би не 

звертався до боржника, тож у даному випадку йдеться про те, що кредитор 

звернеться до іншої особи за виконанням, проте плата за це виконання буде 

покладена на боржника. Наприклад, якщо у боржника неможливо вилучити річ, 

передання якої кредитору становить предмет зобов’язання, тоді кредитор може 

придбати таку саму річ у третьої особи за рахунок боржника [48, c.457]. У 1991 році 

зміст статті 1144 ФЦК було уточнено формулюванням, згідно з яким боржник може 

бути примушений судом спочатку сплатити кредитору суму, яка останньому 

потрібна для виконання [20]. Попри те, що заміна боржника на іншу особу 

(remplacement) у французькій доктрині типово вважається іншим способом 

примусового виконання в натурі (l’exécution forcée), не всі французькі вчені з цим 

погоджуються. Наприклад, професор С. Віттакер вважає дуже дивним ставитися до 

заміни як до виконання в натурі (exécution en nature) зважаючи на те, що не боржник 

його буде виконувати; але ще більш дивним є те, що при цьому вимагається судовий 

дозвіл для здійснення заміни виконання [164, c.191]. У свою чергу професор 

А. Бенабет визначає цю заміну не як примусове виконання, а як різновид 

виправлення невиконання (une variété de réparation) [91, c.272-273]. В будь-якому 

випадку застосування цього засобу правового захисту веде до отримання 

кредитором конкретного блага, а не компенсації збитків, що відповідає основній 
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направленості французького права – надати кредитору те, заради чого він укладав 

договір.  

Якщо жодні засоби, пов’язані із виконанням в натурі, не подіяли, договір 

можна припинити через суд. Важливо зауважити, що французький цивільний кодекс 

не надає жодних критеріїв оцінки невиконання, які б вказували на те, коли договір 

підлягає припиненню [56, с.49]. Тому суди Франції на власний розсуд у кожному 

конкретному випадку встановлюють, чи підстави, які привели сторони в суд, 

являються достатньо поважними для припинення договору. З практичної точки зору, 

судова процедура розірвання договору є доволі незручною, оскільки неможливо 

передбачити, чи визнає суд те чи інше порушення достатньо серйозним для 

розірвання договору, а це призводить до того, що сторони місяцями можуть 

перебувати у невизначеності щодо подальшої долі їхнього договору. При цьому 

вони не можуть укладати правочини на заміну і повинні бути готові до того, що 

договір потрібно буде виконувати в подальшому [78, с.234-235]. Тому існують 

винятки, коли договір можна розірвати в односторонньому порядку без звернення 

до суду (rupture unilatérale) [114, c.172]. 

Перший такий виняток становлять ситуації прямо передбачені законом, 

наприклад: страховик може розірвати договір у випадку несплати страхової премії 

(pour l’assureur en cas de non-paiement des primes) (стаття L .113-3 Комерційного 

кодексу Франції) [114, c.171].  

По-друге, кілька таких винятків було встановлено у ході судової практики. 

Так, Касаційний суд Франції дійшов висновку, що у тих випадках, де одна зі сторін 

точно і в суттєвій мірі була винною, інша сторона може розірвати договір без 

звернення до суду, або, наприклад, коли є нагальна потреба перепродати іншому 

покупцю товари, які швидко псуються [114, c.171]. 

По-третє, договір автоматично розривається при невиконанні, якщо сторони 

включили у нього відповідне застереження (clause résolutoire) [114, c.171]. 

Незважаючи на вказані можливості (крім встановлених законом) 

одностороннього розірвання договору, кредитор несе ризик невизнання такого 

розірвання судом. Адже суддя, маючи широкі дискреційні повноваження у питанні 
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розірвання, може постановити, що порушення не було достатньо серйозним і 

позбавити юридичної сили розірвання, здійснене кредитором («le manquement qui lui 

est imputé ne justifie pas la résolution du contrat»)[56, с.50]. 

Слід зазначити, що у французькій доктрині немає однозначного ставлення до 

договірних застережень про одностороннє розірвання (сlause résolutoire). З одного 

боку сторонам, особливо комерсантам, радять включати у свої договори сlause 

résolutoire, з іншого боку застерігають, що такі умови можуть виявитися суттєво 

нечесними там, де вина сторони не була значною, наприклад автоматичне 

розірвання договору лише за кількаденне прострочення орендної плати [91, c.281]. 

Законодавство та судова практика звичайно ж обмежили нечесне використання 

таких застережень, але все ж частина французьких вчених строїть на позиції, що 

краще звертатися до суду, а ніж користуватися сlause résolutoire [91, c.281]. 

Звичайно, у договорі можна виписати дуже справедливі сlause résolutoire, які 

містять конкретний перелік порушень, що є підставою для позасудового розірвання 

та порядок такого розірвання, проте це все одно не вкладається у концепцію 

французького права, з точки зору якого припинення договору веде до 

ретроспективної реституції [91, c.281].  

Те, що наслідком розірвання договору у французькому праві є реституція із 

ретроспективним ефектом, випливає із самого поняття «résolution», яке 

перекладається як «розірвання, що має зворотню силу», бо просто розірвання 

позначається словом «résiliation» [164, c.190]. Відповідно до ст. 1183(1) ФЦК у 

випадку résolution «відбувається відкликання зобов’язання, що повертає справи у 

такий стан, як ніби зобов’язання ніколи не існувало» [20]. Цей наслідок зазвичай 

описується французькими юристами і суддями як «цілковите зруйнування 

договору» (l’anéantissement du contrat) [164, с.190]. 

Але повернути надане за договором не завжди можливо, а тим паче доцільно, 

наприклад, було б абсурдно якби при розірванні договору оренди через несплату 

останнього платежу орендодавець повинен був би повертати всі раніше отримані 

платежі, натомість орендар мав би повернути зі свого боку певну суму, яка б 
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репрезентувала кількісний вимір того блага, яке становило користування 

орендованим майном [164, с.195]. 

У доктрині роз’яснюється, що кодекс містить норму про ретроспективний 

ефект реституції лише тому, що при його написанні за основу для цієї норми було 

взято договір купівлі-продажу [164, c.195]. Розірвання договору купівлі-продажу 

дійсно може вести до повернення наданого чи то в натурі (restitution en nature), чи в 

сумі, еквівалентній вартості предмету (restitution en valeur), багато ж інших 

договорів, такі як: страхування, ліцензування інтелектуальної власності, надання 

кредиту, агентські договори – за визначенням не можуть мати зворотній ефект 

реституції. Крім того, на нашу думку, навіть там, де ретроспективна реституція 

можлива, все-одно це може мати нечесні наслідки [164, c.195]. Адже ретроспективна 

реституція дозволяє кредитору повернути собі те, що він надав, та ще й додатково 

стягнути із боржника збитки, таким чином може виникнути ситуація нечесного 

збагачення кредитора [164, c.195]. Проте, незважаючи на будь-які аргументи, 

розірвання договору із перспективним ефектом у французькій доктрині 

сприймається як «виняток» із правила [164, c.195], правилом же залишається 

ретроспективна реституція. 

Збитки (dommages-intérêts). Надання кредитору права на відшкодування 

шкоди спричиненої невиконанням у французькому праві залежить від наявності 

трьох факторів: 1) факт спричинення шкоди (dommage); 2) наявність вини боржника 

(faute) 3) причинно-наслідковий зв'язок (lien de causalité). Тобто підставу для 

відшкодування збитків становить договірне правопорушення (manquement) [93, 

с.32]. Розглянемо кожен елемент порушення окремо. 

Збитки, сплата яких належиться кредитору, відповідно до статті 1149 ФЦК, 

дорівнюють шкоді, якої він зазнав, або ж вигоді, якої він був позбавлений. 

Особливістю французького права є те, що стаття 1150 ФЦК встановлює, що збитки, 

які підлягають відшкодуванню боржником, повинні бути передбачуваними 

[158, c.568]. Тобто те, що вони настануть у випадку невиконання, об’єктивно 

можливо було передбачити під час укладення договору [93, с. 33]. Проте навіть ті 

збитки, які неможливо було передбачити, підлягають відшкодуванню у випадку 
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умисної вини (faute dolosive) або грубої недбалості (faute lourde) боржника [91, 

c.301]. 

Французьке право визнає можливість сторін заздалегідь укласти угоду про те, 

яка сума збитків підлягає відшкодуванню у разі невиконання. Відповідно до 

ст. 1152 ФЦК суд може на власний розсуд збільшити або зменшити узгоджену 

плату, аби вона в конкретному випадку була справедливою [20]. 

Відповідно до ст. 1153-1 ФЦК на присуджені судом збитки можуть 

нараховуватися проценти, починаючи від моменту постановлення судового рішення 

[20]. 

Невиконання грошових зобов’язань тягне за собою сплату процентів, які 

згідно зі статтею 1153 ФЦК починають нараховуватися з моменту висунення 

кредитором вимоги про сплату боргу [20].  

Слід зазначити, що відшкодування процентів за прострочену суму боргу 

відрізняється від компенсації збитків за негрошове зобов’язання тим, що, вимагаючи 

сплати процентів, кредитор не повинен доводити наявність жодних втрат. 

Але якщо кредитор доведе, що невиконання грошового зобов’язання 

спричинило йому збитки, і при цьому боржник умисно не виконав зобов’язання, в 

такому разі помимо процентів кредитор має право на відшкодування збитків 

(ст. 1153 ФЦК) [20]. 

Слід зауважити, що у французькому праві допускається нарахування 

процентів на проценти, якщо перші з них не були виплачені протягом року 

(ст. 1154 ФЦК). 

Вина. Інститут вини у французькому праві має свою передісторію, що 

міститься у французьких кутюмах. Згідно французького звичаєвого права ставлення 

до свого договірного обов’язку визначалося трьома рівнями відповідальності: 

бездоганний голова сім’ї (еxcellent père de famille), хороший голова сім’ї (bon père de 

famille) і помірно дбайливий (père de famille peu diligent) [158, c.576]. Під час 

написання кодексу ця система рівнів не збереглася, залишилося лише поняття 

«хорошого голови сім’ї», яким характеризується те, що в інших системах права 

визначається як «дбайливість» (diligence) [158, c.575].  
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У сучасному французькому праві вина поділяється на кілька категорій, по-

перше, за ставленням боржника – умисна і необережна, по-друге, за ступенем 

важкості – важка (lourde), проста (simple) і легка (légère) [158, c.576]. На нашу 

думку, характеристики вини не є настільки важливі у питанні відшкодування 

збитків, проте важкість вини, безумовно, буде враховуватися суддею при вирішенні 

питання можливості залишення договору в силі або ж його розірвання.  

Особливістю французького права є те, що в залежності від типу зобов’язання 

або кредитор буде доводити у суді вину боржника, або ж боржник її відсутність. У 

зобов’язаннях, де потрібно було застосувати всі засоби задля виконання (obligation 

de moyens) (ст. 1137 ФЦК), кредитор повинен доводити, що боржник не виконав свій 

обов’язок зробити все, що від нього можливо, у французькому розумінні боржник 

не був дбайливий як «хороший голова сім’ї» [158, c.583]. І, навпаки, коли йдеться 

про обов’язок досягти певний результат (obligation de résultat), кредитору нема чого 

доводити, достатньо лише показати, що результат відсутній [144, с.22], в цьому 

випадку вина презюмується і боржнику потрібно доводити свою невинуватість (ст. 

1147 ФЦК) [158, c.584].  

Проте факт вини у невиконанні договору не є сам по собі достатньою 

підставою для відшкодування збитків. Потрібно, щоб між винним вчинком 

боржника і наявною у кредитора шкодою існував причинно-наслідковий зв’язок. І 

це не доктринальні речі, у статті 1151 ФЦК чітко зазначено, що навіть умисна вина у 

невиконанні не може слугувати підставою для відшкодування збитків, якщо збитки 

«не є безпосереднім і прямим наслідком невиконання договору» [20]. 

Отже, на відміну від німецької, французька система внутрішньо 

взаємоузгоджена і гармонійна зі сприйнятливим та зрозумілим режимом 

регулювання. Але попри логіку і простоту французької системи можемо 

констатувати висновок, що вона застаріла і на сьогодні потребує реформування. 

Перегляду потребує кожна визначальна риса французької системи: 

1) виконання в натурі – занадто великий тиск на особу боржника; 

2) судова процедура розірвання договірних відносин – незручна для 

комерційних відносин; 
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3) потреба у доказуванні вини для відшкодування збитків – спірне 

питання, наскільки інститут вини взагалі потрібний у договірному праві; 

4) ретроспективна реституція – однозначно не відповідає логіці 

договірних відносин, адже як взагалі можна вважати, що договору від початку 

не існувало, якщо сторони (або одна сторона, у випадку цілковитого 

невиконання з боку іншої) насправді виконували цей договір і в момент 

виконання він був дійсний.  

Англійське право. Відповідно до доктрини англійського права, зобов’язання 

поділяються на первинне (primary) і вторинне (secondary) у тому сенсі, що 

первинним зобов’язанням є фактичне виконання, а вторинним – сплата збитків за 

невдачу у виконанні первинного зобов’язання [161, c.850]. 

Попри те, що невдача у виконанні, а також відмова виконувати договір 

визначається як «порушення» договору (breach of the contract), тобто поняттям, яке 

за визначенням, має в собі негативний відтінок, насправді порушення не 

сприймається як безчесна, винна поведінка, що підлягає покаранню. Англійське 

право не визнає жодних штрафних санкцій по відношенню до сторони-порушниці, 

як от судові стягнення чи сплата неустойки, штрафні санкції не допускаються 

[48, с.463]. 

Порушення договору уповноважує постраждалу сторону вимагати компенсації 

(compensation), виконання в натурі (specific enforcement), накладення судової 

заборони для запобігання подальшому порушенню (injunction), а також визнання 

прав (declaring rights). В той же час як засоби захисту прав з порушеного договору в 

англійській юрисдикції не застосовуються реституція (restitution), і, як вже 

зазначалося, покарання (punishment) [156, c.592]. 

Основним засобом правового захисту є компенсація постраждалій стороні, яка 

проводиться шляхом відшкодування збитків (damages) [143, c.210]. 

Важливо відзначити, що відповідальність за порушення договору не залежить 

від наявності вини (strict liability) [156, c.563]. В англійському договірному праві 

взагалі немає інституту вини, збитки відшкодовуються у випадку будь-якого 

порушення.  
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Якщо компенсація – це перший і основний засіб правового захисту, то 

виконання в натурі застосовується лише там, де відшкодування збитків було б 

недоцільним чи неадекватним заходом [156, с.640]. Англійське право будувалося на 

власних основах, виходячи з міркувань практичності та економічної доцільності, а 

не з римського принципу pacta sunt servanda, тому суд у дуже рідкісних випадках 

вдається до примусового виконання. Суддя ніколи не постановить рішення про 

примусове виконання, якщо таке виконання потребуватиме перманентного нагляду, 

або коли йдеться про надання послуг конкретною особою, або ж коли це спричинить 

невиправдане ускладнення для відповідача, чи коли позивач поводився нечесно 

[156, c.592]. 

Розірвання (rescission). У випадку істотної невдачі (substantial faillure) у 

виконанні договору, постраждала сторона набуває право розірвати договір (to 

rescind) [161, с. 770]. 

Істотна невдача визначається як порушення, яке руйнує саму сутність 

договору (breach going to the root of the contract) [160, c.770]. Відомий англійський 

правник Г. Трайтел наводить наступні критерії оцінки істотного порушення (total, 

material, sufficiently serious or repudiatory breach): 1) неадекватність збитків як 

засобу захисту прав кредитора; 2) відсутність розумних причини для порушення; 3) 

несуттєвість тієї частини виконання боржника, що вже було надано, порівняно з 

обсягом того, що так і не було виконано; 4) відвертий і грубий характер порушення 

[161, с.770-778]. 

Крім цього Закон про купівлю-продаж товарів (The Sale of Goods Act) 

1979 року, встановлює, що якщо положення договору, яке було порушено, є 

головною умовою «condition», тоді порушення дозволяє постраждалій стороні 

розірвати договір, якщо ж мало місце порушення другорядної умови «warranty», то 

таке порушення дає право висувати вимогу про відшкодування збитків, але не 

дозволяє відмовитися від товарів (ст. s11(3) Закону) [22]. Щодо порушення умов 

середньої важливості (intermediate), в ході судової практики було встановлено, що в 

таких випадках право на розірвання договору залежатиме від наслідків порушення 

[156, с.589]. 
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Процедура розірвання нічим не ускладнена. Правом не передбачено обов’язок 

надавати боржнику додатковий строк, кредитор лише повідомляє боржника про 

свою відмову від договору і все [141, c.387]. В цьому і полягає ключова особливість 

загального права, що розірвання договору можна реалізувати набагато простіше як 

для боржника, який може навіть не запитуючи кредитора відкупитися від договору, 

сплативши збитки, так і для кредитора, який може відмовитися від порушеного 

договору без дотримання будь-яких судових формальностей [56, c.45]. 

Попри показову простоту підходу до договірних конфліктів, суд відмовить у 

правомірності розірвання договору якщо: 1) результат розірвання приведе до 

суттєвого збагачення кредитора; 2) розірвання призведе до непоправних втрат і 

розтрат боржника, неспівмірних із ущемленим інтересом кредитора; 3) кредитор 

намагається розірвати договір, використовуючи порушення як привід, щоб 

позбавитися від невигідного договору безвідносно до порушення [56, c.90]. 

Розірвання договору має перспективний ефект [56, c.94], це означає, що жодна 

зі сторін надалі більше не зобов’язана виконувати своє зобов’язання і не має права 

приймати виконання іншої сторони. Щодо минулих зобов’язань, то вони 

залишаються в силі. Наприклад, якщо час виконання зобов’язань сторін настав ще 

до розірвання, то ці первинні невиконані зобов’язання тягнуть за собою вторинні 

зобов’язання – відшкодувати збитки. В тому числі, якщо постраждала сторона в 

минулому також не виконала свого зобов’язання, то вона теж зобов’язана сплатити 

за це збитки [161, c.849]. Ретроспективний ефект може спостерігатися лише у 

випадках грошових зобов’язань. Так обидві сторони уже більше не несуть 

відповідальності за невиконання грошових зобов’язань, якщо йшлося про оплату, 

яка у випадку розірвання договору все одно підлягає поверненню [161, c.850]. Бо 

немає практичної необхідності вимагати у сторони вчинення платежу, який вона 

потім має право витребувати назад. Наприклад, покупець, який на обґрунтованих 

підставах відмовляється від товару через порушення умов не буде нести 

відповідальності за те, що він не сплатив ціни, а якщо він вже її сплатив, то має 

право на повернення йому сплаченої ціни назад [161, c.850]. Тож англійське право 

не визнає ретроспективної реституції в рамках договірних відносин. Наприклад, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


199 

якщо суд не може визначити, яка сума сплачених кредитором за часткове виконання 

коштів повинна бути йому повернута, тоді реституції не відбувається взагалі, 

кредитор лише уповноважений на відшкодування збитків [161, c.1051]. Або у 

договорах про надання послуг замість реституції суди присуджують розумну 

вартість фактично наданих послуг (лат. quantum meriut) [143, c.72].  

Норми, що регулюють реституцію, становлять окремий від договірного права 

інститут (Law of Restitution), що регулює відносини, які виникають з безпідставного 

збагачення (unjustified enrichment). Тому сторонам, помимо договірних спорів, 

доводиться додатково пред’являти позови з приводу безпідставного збагачення 

(action for money had and received), присвоєння (action of trover) чи вилучення майна 

із протиправного володіння (action of ejectment) [48, c.555]. 

Збитки (Damages). Право вимагати відшкодування збитків не залежить від 

характеру та істотності порушення чи його наслідків [150, с.21]. Оскільки 

компенсація є основним засобом правового захисту, то безпосереднє вирішення 

кожної конкретної справи залежить від обрахунку розміру збитків, які підлягають 

відшкодуванню.  

В англійській юрисдикції збитки сплачуються з єдиною метою – компенсувати 

постраждалій стороні її втрати. Тож сума збитків, на отримання яких може 

претендувати сторона, не повинна перевищувати розміру її дійсних втрат [48, с.463]. 

Головне, щоб збитки, як було постановлено у справі Robinson v Harman 1848 р., 

«наскільки це можливо за допомогою грошей, повернули все у таку ситуацію, коли 

б договір було виконано» [156, c.593]. 

В першу чергу, збитки поділяються на заздалегідь оцінені (liquidated damages) 

або ж ті, які обчислюються після того, як порушення мало місце (unliquidated 

damages) [143, c.217].  

Заздалегідь оцінені збитки – це сума коштів, яку сторони, укладаючи договір, 

прописали на випадок порушення (agreed sum) [156, 593]. Оскільки основна мета 

відшкодування збитків полягає у тому, щоб компенстувати шкоду постражадалої 

сторони і в жодному випадку не переслідується мета покарання сторони-порушниці, 

тому англійський суддя в першу чергу дивиться на те, щоб узгоджена сума за 
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невиконання не несла в собі покарального елементу, тобто щоб це не була штрафна 

неустойка чи в англійському розумінні – покаральні збитки (punitive damages), які в 

договірному праві заборонені [161, с.935]. У справі Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v 

New Garage and Motor Co Ltd 1915 року Лорд Дунедін встановив критерії, 

відповідно до яких потрібно відрізняти застереження про збитки від заборонених 

штрафних застрежень: по-перше, не має значення те, чи застереження називається 

штрафним, головне, щоб воно адекватно відображало можливі збитки, а не значно 

перевищувало їх, по-друге, одразу презюмується, що покаральною санкцією є 

сукупна сума, якою заразом покриваються кілька порушень різного рівня важкості 

[207]. 

Напевно, найважливішу частину англійського договірного права становить 

регулювання збитків, які обчислюються по факту порушення договору (unliquidated 

damages). Існує кілька способів обчислення їхнього розміру. Відповідно до першого, 

втрати розраховуються, відштовхуючись від того, що сторона очікувала отримати з 

порушеного договору, тобто в основі цього способу лежить так званий «інтерес 

очікування» (еxpectation interest) [156, 596]. Це найбільш поширений спосіб 

обчислення збитків [156, 596]. Його застосування веде до вирахування шкоди, яка 

виникла у зв’язку з тим, що особа не отримала того, що очікувала отримати 

укладаючи договір (loss of bargain) [156, 596]. Також на основі інтересу очікування 

вираховуються абстрактні збитки (speculative damages), які являють собою втрачену 

вигоду, зокрема, втрачений прибуток, який очікувала сторона [161, c.955]. Якщо ж 

втрачений прибуток неможливо точно визначити, тоді постраждалій стороні може 

бути коменсована втрата шансу отримати прибуток. В той же час затрати, які мали 

бути покладені в отримання вигоди, повинні бути пропорційно вирахувані з вартості 

вигоди [161, c.956]. 

Другий спосіб обчислення збитків базується на інтересі сторони, яка зазнала 

шкоди через те, що вчинила певні дії, покладаючись на порушений договір (reliance 

interest) [156, c.601] . Постраждала сторона може обрати такий розрахунок збитків, 

якщо вона хоче компенсувати фактичні затрати (reliance loss aбо wasted expenditure 

loss), які виникли через те, що вона діяла, покладаючись на договір, в тому числі 
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навіть до його укладення [156, c.601]. Цей спосіб застосовується тоді, коли важко 

вирахувати інтерес, який полягав в очікуванні [156, c.601].  

Третій спосіб полягає в інтересі сторони повернути собі те, що вона надала в 

якості виконання договору (restitution interest) [156, c.592]. З огляду на несприйняття 

англійським договірним правом реституції, цей спосіб застосовується у виняткових 

випадках, наприклад, коли йдеться про повернення грошей взамін на повернення 

бракованого товару [156, c.592]. Як різновид реституційних збитків в літературі іще 

вказується вимога позивача передати йому ту вигоду, яку відповідач отримав, 

спеціально порушивши для цього договір [156, c.592]. 

За логікою англійського права, постраждала сторона має право на збитки, 

обраховані лише одним способом. Так, у справі Anglia Television Ltd. v. Reed 1971 р. 

Лорд Деннінг зазначив, що «позивач … має вибір: він або може вимагати втрачений 

прибуток (loss of profits) або змарновані затрати (wasted expenditure). Але він мусить 

між ними обрати. Він не може вимагати і те й інше» [212]. Така логіка базується на 

тому, що постраждала сторона завдяки компенсації збитків повинна відновити своє 

становище, а не покращити його. Тому в залежності від обраного способу 

обрахунків збитків сторона може відновити своє становище або до того моменту, як 

вона вступала в договір (reliance damages), або ж становище, якби договір був 

успішно виконаним (еxpectation damages). Взагалі-то питання можливості 

комбінувати збитки по-різному розглядається в країнах загального права. 

Наприклад, Верховний суд Австралії у справі Commonwealth of Australia v Amann 

Aviation 1991 року постановив, що способи обрахунку збитків можна поєднувати, 

аби тільки це відповідало тому компенсаторному механізму, який був закладений у 

справі Robinson v Harman [213]. В той же час на основі судової практики штату 

Мічиган було встановлено, що позивач не завжди може відшкодувати разом збитки, 

які базуються на інтересі очікування (expectation damages) і на інтересі сподівання 

(reliance damages) [155]. Наприклад, якщо постачальник порушив посередницький 

договір продажу, позивач не може водночас відшкодувати собі комісійні з 

втрачених продажів, і витрати на рекламу [155]. Ми припускаємо, що у країнах 

загального права постраждала сторона насправді відшкодовує і реальні збитки, і 
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неотриманий прибуток, якщо вона під інтересом очікування (expectation interest) 

вказує валовий дохід, а не чистий прибуток, оскільки у втрачений валовий дохід 

входять як неотриманий чистий прибуток, так і затрати на його отримання, які не 

окупилися.  

Обмеження збитків. Право на відшкодування збитків обмежується: 

віддаленістю між порушенням і наявною шкодою (remoteness) [161, c.366], 

зовнішньою причиною (intervening cause), обов’язком зменшити шкоду (duty to 

mitigate), внеском постраждалої сторони у спричинення шкоди через недбалість з її 

боку (contributory negligence) [156, c.619], також в англійському праві не 

враховується шкода, що виражається у душевних стражданнях (mental distress) та 

втраті репутації (loss of reputation) [156, c.613]. 

Концепція «віддаленості» (remoteness) полягає в тому, що збитки не 

відшкодовуються, якщо порушення договору має надто віддалене відношення до 

тієї шкоди, яка настала [143, c.214]. Наприклад, особа, яку пограбували під час 

очікування рейсу, що був відкладений на кілька днів, не має права на відшкодування 

від авікомпанії, оскільки втрати особи мають занадто віддалене відношення до 

невчасного виконання авіакомпанією свого обов’язку (Wiseman v Virgin Atlantic 

Airways Ltd 2006 року) [208]. Поняття «віддаленості» вперше фігурувало у справі 

Hadley v Baxendale 1854 року [143, c.214]. Відповідно до фабули цієї справи власник 

млина замовив у відповідача колінчатий вал, який мав бути доставлений на 

наступний день, але замовлення було виконане лише через тиждень. Виявилося, що 

без колінчатого валу млин тиждень не працював, власник вимагав сплатити йому 

збитки за час простою. У позові було відмовлено на підставі того, що збитки лише 

сплачуються за шкоду, яку чесно і розсудливо можна було очікувати, або яка явно 

прямо випливає з порушення, або яка передбачалася під час укладення договору, як 

ймовірний наслідок невиконання [209]. В даному випадку відповідачу не було 

відомо про зупинку роботи, якби він про це знав, то напевно поспішив би доставити 

колінчатий вал раніше [156, c.620]. 

В той же час у справі The Heron II: Koufos v C Czarnikow Ltd 1969 року, із 

досить подібною фабулою: корабель із вантажем цукру запізнився на 9 днів, за цей 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


203 

час цукор на ринку впав у ціні, судді прийшли до висновку, що торговцям цукру 

повинні бути сплачені збитки, оскільки власники судна знали, що у місті 

призначення знаходиться цукровий ринок, а тому могли розуміти наслідки [210]. 

Як можна бачити, концепція «віддаленості» нагадує французьку норму про 

передбачуваність шкоди (forseeability).  

В англійському праві для обрахування збитків береться до уваги причинно-

наслідковий зв'язок між шкодою і порушенням. Наприклад, аудитор не відповідає за 

втрати, яких зазнала компанія, проводячи свій бізнес, якщо порушення договору з 

боку аудитора не є причиною збитків компанії [156, c.619]. Також не підлягають 

відшкодуванню збитки, якщо наявна зовнішня причина (intervening cause), через яку 

виконати договір стало неможливо [156, c.618]. 

Розмір збитків, відшкодування яких належиться постраждалій стороні, може 

бути скорочений, якщо ця сторона не вжила розумних заходів для зменшення шкоди 

[161, c.847]. Зменшення шкоди, в першу чергу, передбачає укладення правочину на 

заміну, у деяких випадках зменшенням шкоди буде вважатися прийняття 

постраждалою стороною виконання дещо відмінного від того, яке було обіцяне, 

якщо купівля того ж самого на ринку буде значно дорожчою [161, c.978]. В той же 

час, під виглядом зменшення шкоди, сторона може укласти вигідний правочин на 

заміну, вимагаючи при цьому відшкодування збитків у сторони-порушниці, і таким 

чином отримуючи подвійну вигоду. Судді зазвичай не допускають цього, адже 

відшкодування збитків здійснюється лише для компенсації шкоди. Зокрема це було 

постановлено у справі British Westinghouse Co v Underground Electric Rys Co of 

London [156, c.624]. 

Якщо у настанні шкоди є вина постраждалої сторони (contributory negligence), 

то розмір збитків скорочується пропорційно до її вини. Для того, щоб збитки було 

скорочено, сторона-порушниця повинна вказати на вину постраждалої особи як 

заперечення на свій захист [156, c.639]. Право сторони-порушниці посилатися на 

недбалість і внесок постраждалої сторони у спричинення їй самій шкоди було 

закріплене Законом про реформу права (Law Reform (contributory negligence) Act) 

1945 року [103, c.149].  
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В англійській юрисдикції, починаючи зі справи Addis v Gramophone Co Ltd 

1909 року, збитки ніколи не сплачувалися за моральну шкоду [156, c.612]. Зокрема у 

цій справі Палатою Лордів було постановлено, що збитки за скривджені почуття 

менеджера, якого неправомірно звільнили в принизливий спосіб, не підлягають 

відшкодуванню [211]. Виняток із цього правила становлять справи, де предметом 

договору виступають розваги, відпустки, святкування тощо [156, c.641].  

Отже, збитки в англійській юрисдикції становлять виключно фактичну 

матеріальну шкоду, яку можна наглядно побачити і оцінити, моральна шкода не 

компенсується, реституції немає, стягнень в якості покарання сторони-порушниці 

теж не передбачається.  

Так само довгий час не існувало можливості поряд зі збитками вимагати 

сплати відсотків [103, c.151]. І лише у 1981 році був прийнятий Закон про 

Верховний суд (the Supreme Court Act), відповідно до розділу 35A якого суд отримав 

повноваження присуджувати прості (не складені) відсотки на узгоджену суму за 

невиконання (discretionary power to award interest), починаючи від моменту подачі 

позову і до моменту винесення рішення судом або ж фактичної сплати боргу [103, 

c.151]. 

У 1998 році вийшов Закон про оплату комерційного боргу (відсотків) із 

запізненням (The late payment of Commercial Debts (Interest) Bill), згідно з яким у 

кредитора з’явилося автоматичне право на отримання простих відсотків після 

тридцятиденного прострочення боргу у комерційних відносинах (statutory interest). 

Закон застосовується лише до договорів купівлі-продажу товарів та надання послуг, 

де кожна зі сторін має статус комерсантів [103, c.151]. 

Окремі правила, виведені із судової практики. В англійському праві практично 

не визнається неналежне виконання. Хоча в теорії англійські правники нібито 

окремо й виділяють неналежне виконання, але на практиці неналежне виконання 

вважається невиконанням взагалі. Останній раз це було підтверджено у справі 

Pearless De Rougemont & Co v Pilbrow 1999 року. За фактами справи пан Пілбров 

звернувся по допомогу солісітора до юридичної фірми «Pearless De Rougemont & 

Co». Консультацію йому надала співробітниця фірми, яка не мала статусу солісітор. 
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Попри те, що консультація відповідала стандартам якості для такого виду 

юридичної практики, пан Пілбров сплатив лише близько третини суми гонорару, 

вважаючи виконання неналежним. Юридична фірма звернулася до суду, вимагаючи 

решту оплати. Суд другої інстанції став на сторону пана Пілброва, не лише 

задовольнивши його апеляційну заяву, але й зазначивши, що в цьому випадку має 

місце повне невиконання договору, тобто пан Пілбров навіть міг би повернути собі 

ту частину коштів, яку він вже сплатив у якості гонорару. Проте він не вимагав 

реституції [200]. Суддя у справі Pearless De Rougemont & Co v Pilbrow Лорд 

Правосуддя Шіеманн зазначив наступне: «мені здається ця справа репрезентує 

собою одну стару проблему, коли потрібно вирішити чи те, що сталося, є 

неналежним виконанням або ж невиконанням договору взагалі. Суди не 

напрацювали концептуального підходу, який би дозволяв одразу ж автоматично 

віднести будь-яку ситуацію до тієї чи іншої категорії. Тому, до певної міри, це 

залишається на розсуд сприйняття. Я впевнений, що у цій справі позивач не зумів 

виконати договір, тому відповідач має право бути звільненим від необхідності 

платити у зв’язку із порушенням з боку позивача» [200]. 

Правило щодо очікуваного порушення із попередженням (anticipatory breach) 

було встановлено у справі Hochster v De La Tour 1853 р. За фактами справи 

відповідач найняв позивача в якості кур’єра від 1 червня 1852 р. 11 травня 

відповідач повідомив позивача, що його послуги більше не потрібні. Було 

постановлено, що такий стан речей дозволяє позивачу одразу подавати позов про 

відшкодування збитків, не чекаючи 1 червня [156, c.583]. Більш того, якщо одна 

сторона наперед повідомляє іншу сторону про свій намір порушити договір 

(anticipatory breach), то іншій стороні це дає право на розірвання договору [156, 

c.589]. 

Завершуючи огляд англійської системи хочемо підсумувати, що уся сутність 

цього права закладена у збитках. Основна мета вимоги відшкодування збитків 

полягає у тому, щоб компенсувати шкоду постраждалої сторони і в жодному 

випадку не повинна становити покарання для сторони-порушниці. Лорд 

справедливості Ллойд у справі Ruxley Electronics and Construction Ltd v Forsyth 1996 
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року чітко роз’яснив, що «В першу чергу важливо встановити шкоду, якої зазнав 

позивач через порушення. Якщо він не зазнав жодної шкоди, як інколи трапляється, 

він може відшкодувати не більш, ніж номінальні збитки. Оскільки мета збитків 

завжди полягає в тому, щоб надати компенсацію позивачу, а не в тому щоб покарати 

відповідача» [204]. 

Фактично усі правила, які стосуються відновлення становища особи, яка 

постраждала через порушення договору, були виведені із судових справ. На нашу 

думку, чимало відомих прецедентів є показовими в тому сенсі, що на їхній основі 

насправді не було створено нових правил, лише підтверджено той факт, що в 

англійській юрисдикції в основі вирішення будь-якої справи лежить раціональне 

обрахування і присудження збитків. 

Право США. В американському праві «невиконання» розуміється не тільки як 

фактичне невиконання, але й також як невиконання, передбачуване в майбутньому 

(prospective non-performance). Фактичне невиконання може бути двох видів: 

часткове або цілковите порушення (partial or total breach) [24]. Передбачуване 

невиконання – це або прямо виражена відмова боржника виконувати договір або 

ситуація, коли обставини свідчать, що виконання вірогідно не відбудеться [24]. 

Фактичне невиконання. Критерії оцінки істотності фактичного невиконання  

подаються у § 241 другого Зводу США про договори. Зокрема, у цьому параграфі 

встановлено, що суттєвість порушення (material failure) визначається тим, наскільки 

кредитор позбавляється того блага, на яке він був вправі сподіватися при укладенні 

договору, а також іншими критеріями [24]. 

Постраждала сторона звільняється від необхідності виконувати свою 

зустрічну обіцянку, якщо невиконання контрагента було суттєвим, або якщо 

виконання надано із затримкою в обставинах, де дата виконання становила важливу 

умову договору [24]. У разі цілковитого невиконання постраждала сторона має 

право на відшкодування збитків, у разі часткового невиконання постраждала 

сторона вправі претендувати на збитки, які базуються лише на частині прав (§ 236 

Другого зводу) [24]. 
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Передбачуване невиконання. Відповідно до §§ 250-251 Другого зводу відмова 

виконувати зобов’язання (repudiation) має місце у таких випадках: 1) коли боржник 

заявляє, що він не виконуватиме договір і таке невиконання становить цілковите 

порушення (total breach); 2) коли вчинок боржника свідчить про те, що він не зможе 

виконати договір без порушення; 3) в окремих випадках коли є підстави вважати, 

що боржник порушить договір, і він не надає на вимогу кредитора належного 

запевнення, що виконання відбудеться [24]. 

Збитки. У разі відмови однієї сторони виконувати свою обіцянку інша сторона 

має право на збитки і звільняється від обов’язку виконувати власну обіцянку (§ 253 

Другого зводу) [24]. 

Збитки постраждалої сторони вираховуються на основі її інтересу очікування 

як шкода, спричинена невиконанням чи неналежним виконанням, до якої додаються 

будь-які втрати, включаючи випадкові чи побічні збитки (incidental or consequential 

loss), що сталися через порушення, за мінусом витрат, яких уникла постраждала 

сторона, через те, що не повинна була надавати виконання зі свого боку [24].  

Або ж альтернативно збитки вираховуються на основі інтересу покладання на 

договір (reliance interest), сюди входять видатки, понесені під час підготовки до 

виконання договору або при виконанні договору, за мінусом тих втрат, яких точно 

зазнала б сторона, якби договір був би виконаний [24].  

Американське право замість поняття «моральна шкода» використовує поняття 

«емоційне потрясіння» (emotional disturbance). У § 353 Другого зводу зокрема 

встановлено, що збитки за емоційне потрясіння не сплачуються крім випадку, коли 

порушення договору було направлено на те, щоб спричинити серйозне емоційне 

потрясіння [24]. Так само в американській юрисдикції не сплачуються покаральні 

збитки (§ 355 Другого зводу). 

Обмеження збитків. До сплати збитків не входить та шкода, яку постраждала 

сторона могла легко усунути без невиправдано ризику, надмірного навантаження, 

чи приниження [24]. Збитки сплачуються лише в рамках тих доказів, які дозволяють 

достеменно встановити наявність шкоди [24]. Крім того збитки сплачуються лише в 

рамках передбачуваної шкоди [24].  
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У Другому зводі є спеціальна норма, яка дозволяє суддям обмежити сплату 

збитків у тому випадку, коли для правосуддя очевидно, що компенсація буде 

несправедливо диспропорційна. У такому разі, як зазначено в частині 3 § 351 

Другого зводу, суд може виключити із суми збитків втрачений прибуток, і 

призначити відшкодування збитків лише на підставі інтересу покладання [24].  

Виконання в натурі. З точки зору американського права вимога 

відшкодування збитків, так само як в англійському праві, розглядається як основний 

засіб правого захисту. Примусове виконання в натурі відповідно до § 2-716(1) 

УКомК може бути застосоване судом лише щодо товарів, які недоступні на ринку 

(унікальні товари, антикваріат)[25].  

З огляду на американську правосвідомість, виконання в натурі після того, як 

сторона відмовилась виконувати договір, не сприймається всерйоз можливим. Це 

випливає із формулювання § 2-610 УКомК, який має назву: «Заздалегідь висловлена 

відмова виконувати зобов’язання». Так у § 2-610(a) УКомК сказано, що постраждала 

сторона може зачекати на отримання виконання у комерційно виправдані строки, 

проте одразу ж у наступному § 2-610(b) УКомК зазначено, що постраждала сторона 

може відкликати своє запевнення, що вона зачекає на виконання, і вдатися до 

засобів правого захисту, несумісних з виконанням (наприклад, розірвання, вимога 

відшкодування збитків, переробка товарів, які не пішли в продаж через порушення 

договору тощо (§2-704 УКомК)) [25].  

Окремо слід зупинитися на тих засобах правового захисту, які передбачені 

Уніфікованим комерційним кодексом США на випадок порушення договору 

купівлі-продажу (§ 2-703 – § 2-720 УКомК) [25]. Такі засоби окремо перелічені для 

продавця у § 2-703 і для покупця у § 2-711 УКомК.  

Проаналізувавши ці параграфи, можемо стверджувати, що в американському 

праві доволі детально відпрацьовані відповіді на всі питання, які можуть виникати у 

ситуації порушення договору купівлі-продажу. Наприклад, § 2-703 УКомК 

передбачає, що продавець у разі порушення договору покупцем може вдатися до 

наступних засобів правового захисту: (a) притримати поставку товарів; (b) зупинити 

доставку вантажоперевізника; (c) на свій розсуд розпорядитися товарами, які ще не 
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були віднесені до цього конкретного договору (зупинити їх виробництво, віддати на 

переробку); (d) перепродати товари і покрити збитки; (e) відшкодувати збитки за 

неприйняття товару, чи у відповідних випадках відшкодувати ціну договору; (f) 

розірвати догововір (cancel)[25]. 

Зупинимось на двох основних засобах: збитки та розірвання.  

Подібно до англійського права, збитки в американському праві можуть бути 

заздалегідь передбачені у договорі на випадок невиконання, або ж визначаються 

судом по факту невиконання. Проте на відміну від англійського права, в праві США 

є конкретні законодавчі норми, якими регулюються збитки у випадку порушення 

договору купівлі-продажу Так, збитки продавця вираховуються відповідно до § 2-

708 УКомК, як конкретні втрати (різниця між несплаченою ціною договору і ціною 

на ринку, за мінусом збережень тих витрат, які б настали у випадку, якби покупець 

не порушив би договір) або як втрачений прибуток [48, c.465]. Крім цього § 2-710 

УКомК іще дозволяє продавцю відшкодувати будь-які побічні чи випадкові збитки 

(incidental damages). Збитки покупця вираховуються подібним чином відповідно до 

§§ 2-711, 2-713, 2-715 УКомК [25]. 

Особливістю права США є те, що відповідно до § 2-508(2) УКомК США 

продавець має право на виправлення невиконання (right to cure) [25]. Продавець має 

право усунути порушення, якщо він виконував договір добросовісно і усунення є 

адекватним враховуючи обставини справи, зокрема, якщо воно здійснюється у 

розумний строк [56, с.108]. Незважаючи на те, що норма про виправлення 

стосується лише договору купівлі-продажу, американський професор 

E.А. Фарнсворт вважає, що цю норму можна застосовувати і до інших договорів по 

аналогії [115].  

Розірвання. В США для визначення розірвання використовують поняття – 

«Cancellation» або «Rescission» [56, c.96]. Відповідно до § 2-106 УКомК США 

договір може бути розірваний у випадку порушення [48, с.555]. Право розірвання з 

боку продавця (cancel) передбачене § 2-703 УкомК, і з боку покупця у § 2-711 

УкомК [25]. Розрівання (cancel) вивільняє постраждалу сторону від необхідності 
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виконувати власне зобов’язання, при цьому вона має право отримати збитки за 

порушення. 

Виходячи із судової практики, одностороннє розірвання договору 

допускається, якщо порушення знищує основну мету договору. Кредитор має право 

розірвати договір, якщо він ніколи б його не уклав, якби міг передбачити такий хід 

подій [56, c.104]. § 241 другого Зводу США про договори визначає такі критерії 

суттєвості порушення: 1) наскільки кредитор позбавляється того, на що він був 

вправі сподіватися при укладенні договору; 2) наскільки далеко сягнуло 

невиконання боржника на момент розірвання; 3) чи буде відшкодування збитків у 

цій ситуації адекватним засобом правового захисту; 4) наскільки поведінка 

боржника відповідає принципу добросовісності і чесного ведення справ [24]. 

Реституція. На відміну від англійського права, за американським правом 

сторони мають право вимагати реституцію (restitutional interest). Проте це право в 

Другому зводі для кожної сторони прописано окремо і вкрай зарегульоване. Так, 

постраждала сторона не може вимагати повернення назад наданого, якщо своє 

зобов’язання вона виконала повністю, а невиконання протилежної сторони полягає 

у визначеній сумі грошей (§ 373(2) Другого зводу) [24]. В той же час сторона, яка 

порушила договір, має право повернути те, що вона частково надала за договором, 

якщо друга сторона через порушення першої відмовилася виконувати своє 

зобов’язання, за винятком коли собівартість наданого можна зіставити із 

обумовленими в договорі збитками (liquidated damages) і по-іншому шкоду 

обрахувати неможливо (§ 374 Другого зводу) [24]. 

Окремо від класичних норм, пов’язаних із порушенням договору, потрібно 

розглянути теорію ефективного порушення (Efficient Breach Theory), яка виникла в 

рамках модного сьогодні в США економічного підходу до права [56, c.107]. Згідно з 

цією теорією, порушення договору не вважається чимось безпринципним, якщо таке 

порушення відповідає економічним інтересам боржника і при цьому майже не 

шкодить інтересам кредитора. Тобто в рамках американської юрисдикції, коли 

боржник пропонує відкупитися від реального виконання сплативши збитки, у 
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кредитора де-факто немає іншого вибору, крім як вести переговори про розмір суми 

«відступного» [56, с.107]. 

 

Порівняльний аналіз 

Невиконання. В розглянутих національних правових системах невиконання 

договірного зобов’язання має різне означення і широту змісту. Англійське право 

будь-яке невиконання позначає терміном «порушення договору» (breach of a 

contract). Американське право застосовує узагальнюючу категорію «невиконання», 

у яку входить «порушення», або іншими словами фактичне невиконання і 

перспективне невиконання, тобто відмова боржника виконувати зобов’язання в 

майбутньому. Французьке право оперує обома термінами «невиконання» 

(inexécution) і «правопорушення» (manquement), але під «невиконанням» мається на 

увазі фактична ситуація, в якій опинилися договірні відносини, в той час як 

договірне «правопорушення» означає небажану в договорі поведінку боржника, яка 

тягне за собою відповідальність у разі наявності вини боржника, шкоди для 

кредитора, та причинно-наслідкового зв’язку між шкодою і поведінкою боржника. В 

свою чергу, реформоване німецьке право використовує поняття «порушення 

обов’язку» (Pflichtverletzung), під яке підпадають всі можливі види порушень, що 

трапляються в договірних відносинах. Р. Ціммерман зазначає, що «порушення 

обов’язку» дещо ширше поняття, ніж «порушення/невиконання» договору, бо 

включає в себе також і порушення супутніх обов’язків, крім того під цю категорію 

краще підпадає «неналежне виконання» [166, c.19]. З одного боку, ми погоджуємося 

з тим, що термін «невиконання» важко застосовувати до ситуації, коли були 

недотримані непрямі обов’язки. Також ми вбачаємо логіку в твердженні, що 

неналежне виконання не повністю суміщається із невиконанням. Сюди ще треба 

додати, що не всі національні правові системи відносять прострочене виконання до 

невиконання, деякі системи регулюють ці дві ситуації окремо. З такої точки зору 

термін «порушення» можна вважати більш відповідним для характеристики 

неправильного шляху розвитку договірних відносин. Проте, якщо слова 

«порушення» і «невиконання» обов’язку/договору розглядати семантично, то слово 
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«порушення» носить звинувачувальний ухил в сторону боржника, тоді як слово 

«невиконання» є нейтральним за своїм змістом. Зокрема Ціммерман зазначає, що в 

контексті німецького права, термін «порушення» (Pflichtverletzung) одразу 

асоціюється із виною [166, c.19]. Тут не може братися до уваги англійське договірне 

право, в якому теж застосовується термін «порушення» договору, але при цьому 

боржника не звинувачують і не осуджують за вчинене порушення, інституту вини 

взагалі не існує; оскільки «порушення договору» (breach of the contract) в 

англійському праві позначається іншим терміном (contract breach), який має дещо 

відмінне значення, ніж «порушення закону» (breaking of the law) чи 

«правопорушення» (infringement). 

Якщо абстрагуватися він конкретних правових систем і поглянути на це 

питання теоретично, то слово «порушення» дійсно наштовхує на думку про 

порушника, якого потрібно покарати, тоді як слово «невиконання» всього лише 

констатує факт появи проблеми в договірних відносинах, яку потрібно вирішувати.  

У цій роботі уже не раз зазначалося, що Принципи УНІДРУА не лише 

правовий, але й політичний акт, який направлений на те, щоб сторони прийшли до 

успіху у договорі (favor contractus). Тому Принципи УНІДРУА не звертаються до 

інституту вини, а розглядають невиконання як ситуацію, над виправленням якої 

треба працювати задля блага обох сторін. На відміну, скажімо, від французького 

права, яке має чітко виражену віктімофільську (victimophile) направленість [147, 

c.305].  

Отже, Принципи УНІДРУА, так само як і американське право та французьке 

право, використовують термін «невиконання». Проте зміст поняття «невиконання» у 

Принципах розкривається по-іншому, ніж у праві США, якщо в останньому воно 

поділяється на: фактичне і перспективне (країни загального права не сприймають 

ідеї неналежного виконання), то у Принципах УНІДРУА категорія «невиконання» 

охоплює: невиконання, неналежне виконання і виконання із запізненням. В свою 

чергу, це відрізняє Принципи від німецького права, яке діяло на час написання 

Принципів до реформи 2002 року, і відповідно до якого кожен вид проблемного 

проходження договірних відносин мав окреме регулювання. Автори Принципів 
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були абсолютно праві, ввівши в уніфіковане договірне право, на противагу 

дореформеному німецькому праву, узагальнююче категорійне поняття невиконання, 

адже немає різниці було це прострочене виконання чи неналежне виконання, 

невиконання, яке фактично сталося чи те, що очікувано станеться в майбутньому, 

засоби правового захисту від цього суттєво не змінюються.   

Завершуючи це питання, треба зазначити, що «невиконання» за Принципами 

зовсім не має того значення, що «невиконання» у французькому договірному праві. 

Адже французьке право хоча й користується терміном «невиконання», проте велику 

увагу приділяє вині і покаранню боржника. А Принципи УНІДРУА взагалі не 

звертаються до інституту вини і регулюють ситуацію невиконання таким чином, 

щоб не шукати винних, а виправляти цю ситуацію.  

На нашу думку, підхід до регулювання ситуації невиконання, який задіяний у 

Принципах УНІДРУА, випливає із принципу добросовісності, точніше сказати 

презумпції того, що сторони завжди діють добросовісно, адже добросовісність, як 

часто кажуть вчені-правники, це «гравітаційне поле договірних відносин». Якщо 

вважати, що сторони на добросовісних засадах уклали договір і впродовж всієї 

тривалості договірних відносин поводилися добросовісно
10

, то це означає, що 

невдача у невиконанні однієї зі сторін, не є зумисним бажанням зіпсувати договір, а 

прикрою випадковістю, а тому замість того, щоб звинувачувати боржника у 

невиконанні і вигадувати йому за це кару (punitive damages), Принципи УНІДРУА 

намагаються відкоректувати відносини в момент невиконання
11

.  

Тому, в першу чергу, у разі невиконання Принципи УНІДРУА вимагають від 

сторін налагодити між собою комунікацію. Вони надають право боржнику 

звертутися до кредитора із проханням дати йому можливість виправити 

невиконання (ст. 7.1.4 ПУ) і кредитору – право встановити додатковий строк для 

виконання (ст. 7.1.5 ПУ). 

                                                           
10

 Практика комерційної медіації слугує беззаперечним підтвердженням того, що конфлікти у ділових відносинах 

виникають через непорозуміння, труднощі і втрату довіри, а не через злий намір.  
11

 Популярність комерційної медіації слугує практичним підтвердженням того, що даний підхід є вірним. Як показує 

практика комерційної медіації, що набуває популярності в багатьох країнах світу, а також становить пріоритетний 

напрям діяльності Міжнародної торгової палати в Парижі, комерсанти по всьому світу у стані конфлікту швидше 

згодні на те, щоб відновити відносини і дозавершувати початі справи, а не звертатися до суду, який може винести 

справедливе, законно обґрунтоване рішення, яке при цьому не вигідне навіть позивачу. 
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Національні правові системи не передбачають таких можливостей для 

унормування і відналагодження правових відносин, як Принципи УНІДРУА. 

В той же час слід зауважити, що репрезентований Принципами унікальний 

механізм збереження договірних відносин, якого немає в національних правових 

системах, був сконструйований на основі норм національного права. 

Норма статті 7.1.4 ПУ про право боржника на виправлення походить з 

американського права, хоча там право на виправлення застосовується дуже вузько: 

лише до договорів купівлі-продажу. Незважаючи на це запозичення, в самому 

американському праві навіть приблизно не простежується ідея збереження 

договірних відносин. Якраз в цьому американське право і Принципи УНІДРУА 

найбільше відрізняються: право США не те, що не намагається вберегти договірні 

відносини, але й навіть заохочує договірні порушення, якщо в цьому спостерігається 

позитивний економічний ефект (efficient breach) [56, c.19]. 

В свою чергу, що норма ст. 7.1.5 Принципів УНІДРУА про додатковий час для 

виконання була запозичена із німецької доктрини nachfrist, про це прямо сказано у 

коментарі до статті 7.1.5 ПУ. Незважаючи на те, що це єдиний випадок, коли 

Принципи УНІДРУА посилаються на національне законодавство, між вказаними 

нормами існує суттєва різниця. Німецька концепція nachfrist, на відміну від 

Принципів, зобов’язує, а не уповноважує кредитора вимагати виконання в натурі, 

тобто він змушений надавати додатковий строк для виконання [140, с.33].  

У цьому випадку англійське право не зобов’язує постраждалу сторону 

надавати додатковий строк, проте ділова практика в англійській юрисдикції внесла 

свої корективи: кредитор із солідною репутацію не буде одразу подавати позов про 

відшкодування збитків, він спочатку напише боржнику листа із суворою вимогою 

виконати зобов’язання, надавши для цього певний час, і лише переконавшись у 

тому, що виконання він не отримає, подасть позов до суду [56, с.92]. Беручи до 

уваги англійський досвід можемо уявити, що ділові люди на міжнародному рівні 

поведуть себе так само, тож вважаємо, що Принципи обрали правильний підхід не 

змушувати, а лише уповноважувати кредитора надавати додатковий час для 

виконання, оскільки дане питання врегулюється саме собою. 
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Виконання в натурі. Питання того, чи можна сторону-невиконавицю 

змушувати через суд примусово виконати договір, становить мабуть найбільш 

помітну різницю між англо-американським та романо-германським правом. 

Принципи УНІДРУА хоч і встановлюють норму про примусове виконання в натурі, 

проте з чітко визначеними винятками. Ці винятки подібні до тих, факторів через які 

суди Англії не призначають примусове виконання. Таким чином, норма Принципів 

становить дуже вдалий компроміс між здавалось би неможливими у поєднанні 

протилежними підходами романо-германської та англо-американської систем. 

Судовий штраф. Інший приклад компромісного вирішення становить норма 

Принципів УНІДРУА про судовий штаф. Відповідно до статті 7.2.4 ПУ якщо суд 

наказує стороні виконати умови договору, то він може також приписати їй сплатити 

на користь постраждалої сторони штраф у разі невиконання [1, c.245]. Норма 

прописана так, що, з одного боку, вона відображає французький інститут астранту. З 

іншого ж боку, ця норма кореспондує із нормою англійського права, згідно з якою 

суди Англії уповноважені встановлювати відсотки на вчасно невиплачену 

узгоджену суму за невиконання [103, с.151]. 

Розірвання. У німецькому праві розірвання договору постраждалою стороною 

дозволяється, якщо після невиконання додатково наданий цією стороною строк на 

виконання пройшов безрезультатно.   

У французькому праві розірвання договору відбувається лише через суд (якщо 

тільки сторони не передбачили в договорі власні умови розірвання) і лише з тих 

підстав, які суд вважатиме вагомими для розірвання.  

В загальному праві розірвання з боку постраждалої сторони допускається у 

разі істотного порушення. Відповідно в англійській та американській правових 

системах детально розроблені критерії визначення істотності наслідків, 

спричинених порушенням договору.   

У питаннях розірвання в Принципах УНІДРУА було поєднано підходи 

німецького права та загального права і звичайно ж відкинуто французьку застарілу 

ідею розірвання договору через суд.   
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Таким чином Принципи УНІДРУА дають право постраждалій стороні 

розірвати в односторонньому порядку (termination) договір, якщо 1) невиконання 

було істотним або 2) якщо після додатково наданого постраждалою стороною 

строку невиконання не було усунуте.  

Хоча задіяна в Принципах УНІДРУА концепція істотного невиконання 

оригінально походить із загального права, тут потрібно зауважити один нюанс, який 

полягає у різночитанні термінів. Принципи УНІДРУА застосовують термін 

«фундаментальне невиконання» (fundamental non-performance). Цей термін по суті 

своїй відповідає англо-американському поняттю «істотна невдача [у виконанні]» 

(substantial/material failure).  В той час як концепція «фундаментальне порушення» 

(fundamental breach) в англійському праві має вузьке функціональне призначення. 

Концепція «фундаментального порушення» використовується судом лише у 

випадку, коли суд хоче скасувати дію застереження про звільнення від 

відповідальності, мотивуючи це фундаментальністю порушення договору (див. 

справу Karsales (Harrow) Ltd v Wallis 1956 р.) [143, с.202]. Тому в англійській 

юрисдикції, маючи на увазі істотне порушення, краще вживати термін «серйозне 

порушення» (serious breach). 

В Принципах з цього приводу наводиться роз’яснення, що: «Розробляючи 

положення Принципів, експерти мали застосовувати достатньо нейтральну 

юридичну мову задля досягнення загального взаєморозуміння. Навіть у тих 

рідкісних випадках, коли застосовувались терміни або поняття, які характерні для 

однієї чи кількох національних правових систем, не було жодних намірів 

використовувати їх у традиційному для них значенні» [3, c.17]. 

Принципи УНІДРУА й англійське право збігаються у багатьох 

характеристиках критеріїв істотності порушення. За першим критерієм, який 

зазначений у ст. 7.3.1(2)(а) Принципів УНІДРУА, істотним є невиконання, яке 

суттєво позбавляє сторону того, на що вона сподівалася, якщо ніщо інше вона не 

передбачала і не могла передбачати. Як зауважує Р. Стоун, що «цей критерій 

відповідає англійській концепції серйозного порушення (serious breach) певної 

умови договору. Проте тест на «розумну передбачуваність» (‘reasonable 
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foreseeability’) додатково вказаний у цьому критерії, в англійському праві так не 

застосовується» [156, c.588].   

Другий критерій істотності невиконання у Принципах УНІДРУА передбачає: 

якщо в договорі була надана конкретна характеристика зобов’язання, і обумовлена 

важливість точного виконання згідно з цією характеристикою, тоді виконання, яке 

відрізняється від обумовленого, становить істотне невиконання. Цей критерій є 

повністю таким самим як концепція недотримання «умови» (‘condition’) в 

англійському праві [156, c.588]. 

Принципи УНІДРУА висувають іще два істотних критерії невиконання: це 

зумисне чи недбале невиконання або ж невиконання, яке «дає постраждалій стороні 

підстави вважати, що вона не може сподіватися на майбутнє виконання» [3, c.283]. 

Р. Стоун зазначає, що еквіваленту цим двом критеріям в англійському праві немає 

[156, c.588].  

Іншим запозиченням Принципів УНІДРУА з англійського права є норма про 

очікуване невиконання. Так, відповідно до ст. 7.3.3 ПУ, якщо на дату виконання 

однієї зі сторін очевидно, що 100% матиме місце істотне невиконання з боку цієї 

сторони, інша сторона може розірвати договір заздалегідь.  

На додачу до цієї норми, Принципи УНІДРУА також інкорпорували подібну 

норму американського права про невдачу надати запевнення (failure to give 

assurance) у тому, що виконання відбудеться (§ 251 Другого зводу) [24]. У цьому 

випадку Принципи УНІДРУА дозволяють стороні, якій не дали таке запевнення і в 

неї є підстави вважати, що виконання договору вона не дочекається, розривати 

договір заздалегідь (ст. 7.3.4 ПУ).  

Порядок розірвання договору у Принципах УНІДРУА такий самий, як у 

німецькому праві. Розірвання реалізується шляхом надсилання повідомлення.  

Відповідно до Принципів, повідомлення не потрібне у разі, якщо у 

повідомленні про додатковий строк на виконання було зазначено, що договір 

припиниться автоматично, якщо виконання зі спливом строку не відбудеться. 

Зауважмо, що у німецькому праві автоматичне розірвання не передбачене, у 

кожному разі необхідно надсилати окреме повідомлення про розірвання 
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(§ 349 НЦК). Це створює ситуацію невизначеності, якщо додатковий строк 

безрезультатно минув, але договір ще офіційно не розірвано. Принципи УНІДРУА, 

запозичивши з німецького права порядок розірвання договору, спромоглися 

оминути цю ситуацію невизначеності. 

Реституція. Відповідно до Принципів УНІДРУА кожна сторона має право 

просити суд повернути їй надане.  

Відповідно до німецького та французького права, реституція у разі розірвання 

є обов’язкова. Відповідно до англійського права реституція не передбачена. Хоча в 

американському праві, так само як і в Принципах, реституція допускається, проте 

право на реституцію в США дуже обмежене. Слід відзначити, що в Принципах 

УНІДРУА не вказується, як обраховувати вартість реституції у грошовому виразі, 

якщо повернути надане неможливо. Натомість у Другому Зводі США зазначено: що 

це має бути або розумна вартість отриманого виконання, або ж оцінка того, 

наскільки збільшилися активи отримувача виконання (§371 Другого Зводу) [24]. Це 

той нечастий випадок, коли національна норма має краще виписаний зміст, ніж 

норма Принципів УНІДРУА.  

Цікавим є взаємовплив німецького права та Принципів УНІДРУА у питаннях 

реституції. Німецьке право до 2002 року навіть не містило положень про виплату 

реституції в грошовому еквіваленті. Під впливом європейських і міжнародних 

тенденцій, в тому числі, Принципів УНІДРУА в німецькому праві з’явилася норма 

про реституцію у разі розірвання договору через невиконання, в тому числі грошове 

вираження реституції. Після чого в останній редакції Принципів УНІДРУА 2010 

року норма про реституцію була удосконалена німецьким вченим Р. Ціммерманн, 

який додав у неї положення про те, що «одержувач виконання не повинен 

здійснювати грошову виплату, якщо неможливість повернення наданого в натурі 

спричинена іншою стороною» (ст.7.3.6(3)ПУ) [3, с. 293]. Це положення Принципів 

виникло у відповідь на контраверсійну німецьку норму про «перестрибування 

ризиків» і на відміну від останнього справедливо розподіляє ризики між сторонами. 

Отже, на відміну від всіх інших національних правових систем і подібно до 

американської системи, розірвання, відповідно до Принципів, має перспективний 
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ефект з правом на реституцію. З точки зору логіки, розірвання може мати тільки 

перспективний ефект, адже в договорі залишаються положення, які можуть діяти і 

після того, як договір розірвано (арбітражне застереження, узгоджена плата за 

невиконання тощо) [166, с.45] Крім того законодавець не може постановляти 

реституцію (у зв’язку з розірванням договору через невиконання) обов’язковою, бо 

її складно вимагати у довготривалих договорах [166, c.45]. Тож норма Принципів 

УНІДРУА щодо реституції у зв’язку із розірванням договору перебуває у більшій 

відповідності із логікою договірних відносин, ніж національні кореспондуючі 

норми.  

Збитки. Компенсація постраждалій стороні у разі невиконання становить 

ключове питання договірного права. Для вирішення цього питання кожна правова 

система пропонує свої правила визначення спричиненої невиконанням шкоди та 

обрахунку збитків. 

Відповідно до французького права збитки дорівнюють шкоді, якої зазнала 

постраждала сторона або ж вигоді, якої вона була позбавлена (ст. 1149 ФЦК) [20]. 

Німецьке право каже, що збитки включають втрачений прибуток (§ 252 НЦК). 

Англійське право передбачає альтернативне обрахування збитків або на основі 

інтересу очікування, або ж на основі інтересу сподівання. В американському праві 

збитки обраховуються так само як в англійському.  

Відповідно до американського права, інтерес очікування обраховується як 

втрати, в тому числі випадкові, і наслідкові втрати, мінус затрати, яких сторона 

уникла через те, що її не довелося виконувати своє зобов’язання по договору.  

А збитки на основі інтересу сподівання визначаються як витрати, спричинені 

підготовкою до виконання або виконанням договору, мінус будь-які втрати, які б 

точно понесла особа, якби договір був би виконаний. 

Принципи УНІДРУА встановлюють, що постраждала сторона має право на 

відшкодування водночас понесених втрат і упущеної вигоди. Такий підхід 

Принципів суперечить англійській та американській правовим системам, відповідно 

до яких відшкодувати можна альтернативно або втрачений прибуток (expectation 

interest), або фактичні витрати (reliance interest). Ці системи права виходять з того, 
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що компенсація не повинна збагачувати постраждалу сторону, якщо особа однаково 

б понесла затрати на отримання прибутку, то їй треба відшкодувати або тільки 

затрати, або тільки прибуток. 

Ми вважаємо, що норма, яка дозволяє обрахунок усіх збитків, простіша у 

застосуванні. Але щоб ця норма вела до справедливих вирішень, тобто щоб не 

виникало можливості для збагачення постраждалої сторони, Принципи УНІДРУА 

встановлюють, що із суми збитків потрібно вираховувати розтрати, яких 

постраждала сторона уникла через невиконання договору (ст.7.4.2(1) ПУ). 

Крім цього Принципи УНІДРУА відрізняються від англо-американського 

права тим, що включають у суму збитків моральну шкоду, чого не допускають 

системи загального права. Ми вважаємо, що право на відшкодування моральної 

шкоди перебуває у відповідності із одним із основних принципів договірного права 

– принципом повної компенсації шкоди.  

Але це не означає, що Принципи УНІДРУА ідуть у розріз з англійським та 

американським правом. Безперечно, правила для характеристики збитків найбільш 

широко були розроблені саме в рамках англійського права. Так Принципами 

УНІДРУА з англійського права були рецепійовані норми про мінімізацію шкоди і 

про внесок постраждалої сторони у спричинення шкоди, тобто норми, які 

обмежують відшкодування збитків, якщо постраждала сторона або сама сприяла 

шкоді або не вжила заходів для зменшення шкоди.  

Так само як і в американському праві (§ 352 Другого зводу) в Принципах 

УНІДРУА (ст. 7.4.3 ПУ) встановлена норма про те, що відшкодуванню підлягає 

лише достовірна шкода. Хоча слід зауважити, що норма Принципів про 

достовірність (certainty) направлена на те, щоб відрізнити достовірний неотриманий 

прибуток від абстрактної втраченої вигоди, а норма Другого зводу США просто 

зазначає, що збитки мають бути підтверджені доказами.  

До уніфікованого акту легко включити норму з окремої правової системи, 

складніше інкорпорувати концепцію, яка одразу зустрічається у кількох правових 

системах і в кожній з них має свої нюанси. Так Принципи УНІДРУА містять норму 

про передбачуваність шкоди. Згідно з цією нормою відшкодовується лише та шкода, 
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виникнення якої боржник міг передбачити під час укладення договору. Норма про 

передбачуваність була запозичена Принципами з французького права 

(ст. 1150 ФЦК) [20], з тією різницею, що французька норма дозволяє 

відшкодовувати непередбачувану шкоду тоді, коли невиконання договору є 

наслідком умислу або грубої необережності, а Принципи УНІДРУА не визнають 

інституту вини, і встановлюють, що непередбачувана шкода не підлягає 

відшкодуванню в жодному випадку. В англійському праві існує концепція 

«розумного обмірковування» [боржником, до чого може привести його 

невиконання] (reasonable contemplation), яка повністю кореспондує нормі 

Принципів про передбачуваність. В американському праві є така ж норма, як у 

Принципах, лише з протилежним формулюванням: «збитки не відшкодовуються за 

непередбачувану шкоду (Unforeseeability) (§ 351 Другого зводу).  

Принципи УНІДРУА дозволяють нараховувати проценти на збитки. У 

французькому (ст.1153-1 ФЦК) та англійському праві (ст. 35А Закону Великої 

Британії про Верховний суд [23]) існують подібні норми. Але у французькому праві 

проценти починають нараховуватися від моменту винесення судом рішення про 

відшкодування збитків, а в англійському – від моменту подачі позовної заяви. В той 

час як ст. 7.4.10 ПУ постановляє, що проценти на збитки починають нараховуватися 

від часу невиконання. 

Вважаємо, що норма Принципів УНІДРУА є кращою. Адже ділові люди не 

залишають гроші без обороту [3, c.323], тому це більш справедливо компенсувати 

постраждалій стороні, ті кошти якими би вона могла розпоряджатися увесь час, що 

пройшов між моментом виникнення шкоди через невиконання і моментом сплати 

збитків. Наприклад, ст. 7.4.13 «Узгоджена плата за невиконання» (Agreed payment 

for non-performance) Принципів УНІДРУА допускає, що сторони мають право 

наперед в договорі встановити визначену суму, яка безвідносно до фактичної шкоди 

повинна бути сплачена постраждалій стороні у разі невиконання. Здавалося б, ця 

норма прямо відображає англійську концепцію заздалегідь оцінених збитків 

(liquidated damages), але ж ні, у коментарі до статті 7.4.13 роз’яснюється, що 

договірне застереження про плату за невиконання має широке трактування, і під 
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нього підпадають також застереження про неустойку, чого система загального права 

взагалі не допускає [3, c.326]. 

Відповідно до ст. 7.4.13(2) Принципів УНІДРУА, якщо визначена в договорі 

сума є «істотно завищеною» по відношенню до фактичної шкоди, тоді суд має право 

на власний розсуд зменшити її до справедливих розмірів. У французькому праві, яке 

теж містить норму про узгоджену плату за невиконання (ст. 1152 ФЦК), суд може не 

тільки зменшити, але й збільшити таку плату [20]. На нашу думку, можливість 

зменшення домовленої сторонами плати – це допустимий відступ від принципу 

свободи договору, але можливість повного перегляду судом плати за невиконання 

взагалі не відповідає природі договірних відносин. Тому норма Принципів більш 

вдала, ніж норма французького права. 

Висновки. Проаналізувавши у порівняльному контексті запропонований 

Принципами УНІДРУА регуляторний механізм ситуації невиконання, можемо 

резюмувати, що положення Принципів, які стосуються невиконання та збитків, не 

повторюють жодну окремо взяту національну правову систему і є повністю новими 

на міжнародному рівні. Національні правові системи, порівняно із Принципами, не 

передбачають настільки чітко врегульованого механізму розірвання договору. У 

Принципах УНІДРУА вдалося поєднати дуже багато критеріїв для точного і чесного 

встановлення збитків таким чином, що у питанні обрахунку збитків уніфіковане в 

рамках Принципів УНІДРУА договірне право може змагатися із авторитетним у 

цьому питанні англійським правом. Принципи УНІДРУА дійсно спромоглися 

запропонувати світові нову, самобутню, внутрішньо взаємоузгоджену, гарно 

збалансовану з точки зору прав та інтересів сторін модель засобів правового захисту 

у зв’язку з невиконанням договору. 
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ВИСНОВКИ до РОЗДІЛУ ІІ 

Неможливість офіційної ратифікації Принципів УНІДРУА не стоїть на заваді 

створенню на їхній основі однакового для всіх країн договірного права. Адже 

класична уніфікація (ратифікація однакових норм різними державами) ще не 

означає встановлення однорідних підходів і розумінь. Текстуально однакові норми 

часто в різних країнах обростають відмінною національною судовою практикою, і 

таким чином націоналізуються. Тобто класична уніфікація здебільшого дає лише 

зовнішню видимість однорідного регулювання. Натомість Принципи УНІДРУА – 

ідеальний інструмент для того, щоб по-справжньому уніфікувати право різних 

країн. Тому що Принципи підводять всі країни до спільного розуміння (common 

core) понять, дефініцій, концепцій, загальних принципів права і норм права. 

Законодавчим закріпленням однакових текстів тих чи інших положень спільні 

розуміння не встановляться. А коли Принципи беруть як модель для реформування 

національного договірного права, це спонукає вчених і законодавців до глибинного 

дослідження правових явищ і напрацювання розумінь того, чому запропоновані  

авторами Принципів УНІДРУА механізми вирішень ситуацій є найкращими з 

можливих (best solutions). Зрозуміти це можливо лише порівнявши Принципи 

УНІДРУА та ключові національні системи права.  

Здійснивши порівняльний аналіз між нормами національного права та 

уніфікованими нормами Принципів УНІДРУА, ми дійшли до наступних висновків.  

1. Принципи УНІДРУА пропонують більш повне і детальне регулювання, ніж 

будь-яка окремо взята національна правова система. Бо національні системи 

розвивалися неоднорідно, тому вони містять гарно розроблені норми з одних 

аспектів договірного права, і взагалі не врегульовують інші, як-от в англійському 

праві існує найкраще розроблений інститут відшкодування збитків, проте взагалі 

немає концепції неналежного виконання; французьке право містить найбільш 

влучне регулювання форс-мажору, проте у ньому відсутні положення про оферту і 

акцепт. 
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2. Принципи містять як новаторське регулювання, так і концепції, запозичені з 

різних систем. У тій частині, де Принципи не запропонували нових концептуальних 

положень, а скористалися нормами національного права, то перш за все вони 

запозичили не традиційні підходи, а найкращі вирішення (best solutions). 

3. Новаторські норми Принципів УНІДРУА частково пов’язані із їхнім 

міжнародним характером. Ми виділили такі норми, що характерні тільки для 

міжнародних ситуацій: положення щодо визначення валюти платежу та валюти, в 

якій визначаються збитки (ст. 6.1.9, ст. 7.4.12), положення щодо процентної ставки 

(ст. 7.4.9). Крім цього новими в праві є: концепція «нокауту» для вирішення ситуації 

конфлікту між типовими умовами, а також положення щодо ускладнення виконання 

(ст. 6.2.2. - 6.2.3). 

4. З кожної правової системи Принципи УНІДРУА перейняли їхні найкращі 

норми: відкличність оферти (revocability) – англійське право; принцип одержання 

акцепту – німецьке право; поділ зобов’язань на прямі (express) і непрямі (implied) – 

англійське право; поділ зобов’язань на такі, що передбачають докладення 

максимальних зусиль (obligations de moyens) і досягнення результату (obligation de 

résultat) – французьке право; порядок черговості виконання – німецьке право; 

виконання умовних зобов’язань – французьке право; віднесеність платежів – 

французьке право; об’єктивна неможливість виконання (force-majeure) – французьке 

право; концепція істотного невиконання (substantial breach) – англійське право; 

право на виправлення (right to cure) – право США; додатковий час на виконання 

(nachfrist) – німецьке право; передбачуваність шкоди – французьке право; очікуване 

невиконання (anticipatory breach) – англійське право; порядок розірвання договору – 

німецьке право; реституція (норма про перестрибування ризиків) – німецьке право; 

узгоджена плата за невиконання (agreed sum, liquidated damages) – англійське право; 

cудовий штраф – французьке право; мінімізація шкоди (mitigation of harm) – 

англійське право; нарахування процентів на збитки – французьке право; 

5. Ті концепції, які були запозичені Принципами УНІДРУА із національних 

систем, не є ідентичними до національних. Принципи настільки самобутні і до такої 

міри відрізняються в деталях від корелюючих національних норм, що лише умовно 
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можна говорити про запозичення. Більш правильним буде висновок, що Принципи 

написані з урахуванням правових концепцій, вихідних теоретичних ідей, до деякої 

міри латентних впливів тієї чи іншої правової системи, але жодного перекопіювання 

національних норм у Принципах не спостерігається.  

6. Принципи УНІДРУА пропонують більш гармонійне внутрішньоузгоджене 

регулювання, ніж розглянуті національні правові системи. Незважаючи на те, що 

Принципи увібрали в себе значну кількість різнорідного правового матеріалу, це не 

відобразилося на системності акту. Норми не накладаються одна на одну і не 

містять розривів у регулюванні. Німецька система, порівняно із Принципами, дуже 

громіздка і зарегульована. Хоча саме вона послужила зразком для структурування 

положень Принципів. 

7. Принципи УНІДРУА не тільки спрямовані на конструювання оптимального 

регулювання – вони ще й послідовно вирішують усі ті питання, з якими 

зіштовхнулися національні правові системи, та елімінують їхні погрішності. Як 

приклад, Принципи УНІДРУА прибрали норми про підставу договору (сause) 

французького права і зустрічне надання (consideration) англійського права; усунули 

нелогічність норми німецького права про початкову неможливість виконання, а 

через деякий час і саме німецьке право було реформоване у такому ж дусі. Інший 

приклад – Принципи УНІДРУА нівелювали значення договірних застережень про 

звільнення від відповідальності, що поширилися з англійської юрисдикції на 

транснаціональні відносини, тим самим запобігши встановленню на міжнародному 

рівні нечесної практики застосування таких застережень. 

8. Принципи УНІДРУА врахували переважну більшість тих питань, з якими 

зіштовхнулися національні системи, але не у всіх випадках перейняли  вирішення, 

передбачені національним правом. В частині питань Принципи запропонували 

зовсім нове регулювання. Так англійське і французьке право значну увагу приділяє 

питанню подільності виконання. При цьому згідно з англійським правом суд має 

з’ясовувати, чи можна конкретне виконання поділити і чи становить виконана 

частина істотне виконання. А за французьким правом зобов’язання взагалі не можна 

поділяти, навіть якщо фізично воно є роздільним. Автори Принципів відкинули 
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варіанти обох систем і прописали норми під три окремі ситуації: одноразового 

виконання, виконання по частинах, а також часткового виконання, таке регулювання 

повністю вичерпало усі проблеми, пов’язані із подільністю виконання. Не можна не 

відзначити довершену логічність такого регулювання. 

9. Принципи УНІДРУА слідують за основною метою приватного договору – 

зробити все можливе, аби відносини сторін успішно завершилися на тому моменті, 

коли кожна із них отримає те, що вона мала намір отримати вступаючи у договір 

(favor contractus), розглянуті нами національні системи права не ставлять перед 

собою такої мети. На основі цього можна зробити висновок, що в той час, як 

національні системи права встановлюють правовий порядок,  Принципи УНІДРУА 

впроваджують правову політику. 

10. На прикладі положень договірного права, що були порівняні, нами було 

встановлено наступні концептуальні відмінності між правовими системами: 

В основу розробки німецького права було покладене завдання сформулювати 

загальний порядок проходження договірних відносин і встановити, що є 

порушенням такого порядку. В результаті німецька система пропонує дуже 

схематичне регулювання договору. 

В основу французького права лягла ліберальна ідея свободи договору, в 

результаті це завершилося тим, що значна кількість питань у договірних відносинах 

не була врегульована і відведена на розсуд суду.  

В англійському праві у зв’язку із відсутністю кодифікованого акту, різні 

аспекти договірних відносин врегульовані нерівномірно, договірне право існує як 

окремі блоки питань, з приводу яких у сторін виникали проблеми, і судді 

вирішували саме ці питання. 

Право США вирізняється своє комерціалізованістю, що з одного боку 

позитивно, тому що в рамках цього права з’явилися нові новаторські підходи, з 

іншого ж боку гнучкі взаємовигідні правила комерції – це не характерні ознаки 

права. Право не може бути вигідним, воно є об’єктивним, формально визначеним і 

загальнообов’язковим. 
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Очевидним є той факт, що відрізняється мета регулювання. Політика 

Принципів УНІДРУА, на відміну від національних правових систем, полягає у тому, 

аби врегулювати договірні відносити так, щоб вони були за будь-яких умов 

збережені favour contractus; щоб сторони поводили себе добросовісно і чесно вели 

справи; щоб ті аспекти, які не можуть бути врегульовані нормативно, вирішувалися, 

виходячи із концепції розумності. Тобто мета Принципів полягає не в тому, щоб 

встановити порядок і схему відносин, а в тому, щоб створити умови для 

комфортного проходження договірних відносин і успішного їхнього завершення.  

11. Принципи УНІДРУА слідують за основною метою приватного договору – 

зробити все можливе, аби відносини сторін успішно завершилися на тому моменті, 

коли кожна із них отримає те, що вона очікувала, вступаючи у договір. І така 

політика найвиразніше проглядається у наступних нормах: 1) ст. 2.1.1 ПУ – договір 

може бути укладений шляхом такої поведінки сторін, яка є достатньою, аби 

свідчити про досягнення згоди –  така норма унеможливлює визнання договору 

таким, що ніколи не існував, тобто дозволяє зберегти договір; 2) ст. 6.1.3(1) ПУ – 

кредитор не має права відмовитися прийняти часткове виконання, якщо в нього 

немає законного інтересу для відмови; 3) ст. 6.1.5 ПУ – кредитор не вправі 

відмовитися від дострокового виконання, якщо в нього немає реального інтересу так 

вчинити; 4) ст. 7.1.4 (4) ПУ призупинення можливості використання засобів 

правового захисту у зв’язку з невиконанням і надання можливості стороні вчинити 

виправлення невиконання; 5) ст. 7.1.5(3) ПУ змушує сторону призупинити 

розірвання договору і дати розумний час для вчинення виконання; 6) ст. 7.2.5 

самовільна зміна засобу правового захисту допускається лише, якщо забезпечена 

можливість боржника, який порушив зобов’язання, виправити невиконання. 

12. Принципи УНІДРУА надали значної ваги принципу добросовісності і 

чесного ведення справ. Попри те, що за відсутності добросовісності нема й 

договору, національні правові системи зазначають принцип добросовісності лише 

декларативно, натомість Принципи УНІДРУА роз’яснили суть цього принципу і 

надали йому імперативного значення. Принцип добросовісності зустрічається у 38 із 

210 статей Принципів.  
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13. Поняття чесного ведення справ взагалі не представлене у більшості 

національних правових систем. Виходячи з Принципів УНІДРУА, чесне ведення 

справ можна охарактеризувати як поведінку сторони, яка суміщається із 

сподіваннями іншої сторони. На виконання принципу чесного ведення справ 

Принципи УНІДРУА зобов’язують сторони повсякчас комунікувати одна з одною 

шляхом надсилання повідомлень. 

14. На основі Принципів УНІДРУА ми виділили новий принцип договірного 

права – «принцип заохочення повідомлень». Відповідно до Принципів, всі 

юридично значимі дії сторін відбуваються без суду, шляхом надсилання 

повідомлень одна одній: повідомлення про підтвердження укладення договору, 

повідомлення про визнання договору недійсним, повідомлення з проханням 

переглянути договір, повідомлення про надання додаткового строку для виконання, 

повідомлення про розірвання договору. Національні правові системи не надають 

такого значення комунікації між сторонами. В той же час Принципи УНІДРУА 

заохочують використання повідомлень, бо таким чином підвищується рівень 

визначеності того, на якому етапі реалізації чи у якому стані перебувають договірні 

відносини.  

15. У Принципах УНІДРУА знайшов широке відображення принцип 

розумності (зазначається у 40 % статей), як-от: розумні строки, розумні зусилля, 

розумні очікування, розумне вжиття заходів, розсудлива особа тощо. Національні 

правові системи не використовують принцип розумності так широко. Концепцію 

розсудливої особи Принципи УНІДРУА запозичили із англійського права, де вона 

використовується до ситуацій, коли потрібно з’ясувати, як поводилася б у певних 

договірних відносинах середньостатистична особи і таким чином зрозуміти, що є 

розумним у даних обставин. Пропонуємо концепцію «розсудливої особи» ввести в 

доктрину української цивілістики. 

16. Отже, на відміну від національних правових систем, регуляторний механізм 

Принципів УНІДРУА наскрізь пронизаний вихідними визначальними ґрунтовними 

ідеями договірного права, завдяки чому Принципи УНІДРУА можна вважати 
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«загальними принципами приватного права», якими можна доповнити будь-яку 

систему права. 
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Р О З Д І Л  ІІI 

УНІФІКАЦІЯ ПРАВА УКРАЇНИ ЗГІДНО ІЗ СТАНДАРТОМ 

ПРИНЦИПІВ УНІДРУА 

Даний розділ є порівняльним аналізом Принципів міжнародних комерційних 

договорів УНІДРУА 2010 та окремих кореспондуючих положень Цивільного 

кодексу України чинної редакції.  

Слід врахувати, що Цивільний кодекс України – це молодий акт, який був 

прийнятий у 2004 році практично на новій основі. Як зазначив один із Керівників 

Робочої Групи з підготовки проекту Цивільного кодексу Анатолій Степанович 

Довгерт: «новий Цивільний кодекс додав багато новел та розширив ядро правового 

масиву зобов’язального права». Із загальних положень про зобов’язання були 

виділені загальні положення про договори, які є «переважно диспозитивними» [79, 

c. 4-5]. Це означає, що Цивільний кодекс України, як і цивільні кодекси інших країн, 

що були прийняті або оновлені у ті ж самі роки, відповідає усім сучасним вимогам і 

перебуває на рівні вартому порівняння із міжнародним уніфікованим актом 

договірного права. Такі порівняльні праці зараз роблять правники багатьох країн, 

тому що, враховуючи глобалізаційні процеси, договірне право надалі буде 

розвиватися лише уніфіковано. 

Крім того такий порівняльний аналіз потрібен для того, щоб вітчизняна 

цивілістика набула нових знань про уніфіковане договірне право. І що 

найважливіше, даний порівняльний аналіз може мати практичне значення для 

удосконалення Цивільного кодексу України, адже як зазначено у Преамбулі до 

Принципів УНІДРУА, вони можуть слугувати за приклад для національних 

законодавців [3, c. 1]. Іншими словами, на основі результатів порівняльного 

дослідження українське договірне право можна буде привести у відповідність до 

міжнародних стандартів.  

 

3.1. Формування договору 

Перша суттєва відмінність у регулюванні, запропонованому Принципами 

УНІДРУА та Цивільним Кодексом України, проявляється одразу на етапі укладення 
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договору. Так, Принципи допускають існування договору, в якому не 

сформульований повний зміст договірних умов. Тобто, за Принципами для 

укладення договору достатньо того, щоб сторони вирішили вважати себе 

зобов’язаними і досягли спільної згоди, навіть без визначення усіх умов 

(ст. 2.1.14 ПУ) [3, c.62]. 

Що стосується форми договору, то Принципи УНІДРУА допускають, що 

договір може бути укладений без дотримання будь-яких вимог щодо форми 

договору. Існування такого договору можна доводити будь-як, навіть свідченням 

свідків (ст. 1.2 ПУ) [3, c.9]. 

У своїх формулюваннях Принципи сягають так далеко, що навіть допускають 

укладення договору без оферти та акцепту, а «шляхом такої поведінки сторін, яка є 

достатньою, аби свідчити про досягнення згоди» (ст. 2.1.1 ПУ) [3, c.37]. 

Узагальнено можна сказати, що Принципи УНІДРУА ставляться до укладення 

договору так, як це сформульовано у ст. 3.1.2 Принципів: «договір укладається за 

простою домовленістю сторін без будь-яких додаткових вимог» [3, c.107]. 

Натомість Цивільний кодекс України каже, що «договір є укладеним, якщо 

сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору» 

(ст. 638(1) ЦКУ) [5]. Тоді як вітчизняний кодекс репрезентує класичну цивілістичну 

доктрину, Принципи УНІДРУА на його фоні виглядають революційно новим актом. 

Різницю у прогресивності формулювань особливо видно у питанні форми 

договору.  

Цивільний кодекс визначає, що усно можуть вчинятися лише правочини, які 

повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення (ст.206(1)ЦКУ), з чого 

випливає, що всі інші договори повинні вчинятися у письмовій формі [5]. Звичайно 

ж українське право не може не реагувати на зміни в суспільних відносинах, 

викликані явищем електронної комерції. Тому у ЦКУ міститься норма, згідно з якою 

правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін 

виражена за допомогою електронного засобу зв'язку (ст.207(1)ЦКУ)[5]. Принципи 

УНІДРУА містять норму, відповідно до якої «письмова форма» означає будь-який 
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вид повідомлення, що зберігає запис інформації, яка у ньому міститься, і може бути 

відтворене у формі, яка може бути сприйнята людиною (ст. 1.11 ПУ) [3, c.33]. 

Отже, нібито обидва акти однаково враховують сучасну обстановку. Але 

Цивільний кодекс каже, що правочин у письмовій формі повинен бути підписаний 

(ч. 2 ст. 207 ЦКУ), а при вчиненні правочинів в електронній формі повинен бути 

поставлений електронний підпис (ч. 3 ст. 207 ЦКУ) [5]. Спеціальне регулювання 

відносин у сфері створення, відправлення, передавання, одержання електронних 

повідомлень передбачено Законом України «Про електронні документи та 

електронний документообіг». За цим Законом обов'язковим реквізитом 

електронного документа є електронний підпис, що повинен відповідати вимогам, 

встановленим у Законі України «Про електронний цифровий підпис». Та якщо на 

законодавчому рівні все начебто врегульовано, то на практиці такі підписи не 

набули поширеного застосування у договірній практиці. Це створює серйозні 

перепони для функціонування електронної комерції в Україні, оскільки без 

електронного підпису в українській юрисдикції складно буде обґрунтувати доказове 

значення електронних повідомлень. Ця проблему дещо вирішує новий Закон 

України «Про електронну комерцію», який передбачає, що електронним 

правочином може бути будь-який правочин, передбачений цивільно-правовим 

законодавством України, що вчиняється за допомогою електронної форми 

представлення інформації [8].  

На нашу думку, що Україна все ж не готова до визнання та регулювання 

електронних договорів, тим більше зовнішньоекономічних. Але ж по факту такі 

договори існують, а тому найкращим виходом для їх регулювання буде 

застосування Принципів УНІДРУА. 

Порівняльний аналіз положень про оферту і акцепт. Відповідно до 

вітчизняного кодексу, оферта – це така пропозиція укласти договір, яка містить всі 

істотні умови договору і виражає намір оферента вважати себе зобов’язаним у разі її 

прийняття (ст. 641 ЦКУ) [5]. Відповідно ж до Принципів УНІДРУА, оферта – це 

пропозиція, яка є достатньо визначена і виражає намір оферента нести зобов’язання 

за договором у разі акцепту. Отже, там, де кодекс каже, що оферта повинна містити 
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всі істотні умови договору, Принципи УНІДРУА лише зазначають, що вона повинна 

бути «достатньо визначена» (sufficiently definite) [3, c.39].  

Тож за Цивільним кодексом для укладення договору обов’язково потрібно, 

щоб в оферті, на основі якої він укладається, були зазначені всі істотні умови 

майбутнього договору. В той же час Принципи УНІДРУА такої необхідності не 

вбачають: договір буде вважатися укладеним, якщо сторони цього хочуть.  

Як показує практика, договори не відображають юридичний формалізм, часом 

їх укладають без зазначення всіх істотних умов. Якби це було не так, то Цивільний 

Кодекс не містив би норм про те, як встановлювати ціну (ст.632(4)ЦКУ) і строки 

(ст.530(2)ЦКУ), якщо вони не були визначені сторонами. 

На нашу думку, класичне формулювання про те, що «оферта повинна містити 

всі істотні умови майбутнього договору», насправді є нічим іншим, ніж 

неправдивою догмою. Принципи ж правдиво окреслюють той стан речей, який існує 

на практиці: оферта полягає не в тому, чи чітко в ній визначені умови майбутнього 

договору, а в намірі оферента. 

Від визначення оферти перейдемо до характеристики її зобов’язальної сили. 

Відповідно до Принципів УНІДРУА, оферта не зобов’язує того, хто її висунув, 

обов’язково укладати договір. Ст. 2.1.4 ПУ каже, що оферент може відкликати свою 

оферту, але за трьома винятками: 1) оферта не може бути відкликана, якщо у ній 

вказується строк для відповіді; 2) якщо іншим чином очевидно, що вона є 

безвідкличною; 3) якщо отримувач оферти мав достатні підстави розглядати її як 

безвідкличну, і почав діяти, покладаючись на оферту [1, c.39]. 

Протилежно до Принципів УНІДРУА, у цивільному праві України оферта 

розглядається як безвідклична. Але це не одразу помітно із формулювання норми 

Цивільного кодексу. Наводимо дослівний текст статті 641(3) ЦК України: 

«Пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту або в момент її 

одержання адресатом. Пропозиція укласти договір, одержана адресатом, не може 

бути відкликана протягом строку для відповіді, якщо інше не вказане у пропозиції 

або не випливає з її суті чи обставин, за яких вона була зроблена» [5].  
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Якщо брати до уваги перше речення статті 641(3) ЦК України, де сказано, що 

оферта може бути відкликана до моменту або в момент її одержання адресатом, то 

виникає незрозумілість, чому ж тоді за українським правом оферта вважається 

безвідкличною? Тут слід мати на увазі, що це речення регулює ситуацію, ще до 

моменту, як отримувач оферти почне з нею ознайомлюватися, тому воно насправді 

ніяким чином не зачіпає питання зобов’язальної сили оферти. 

А ось у другому реченні ст. 641(3) ЦК України якраз і сказано, що оферта не 

може бути відкликана за двома винятками 1) якщо в самій оферті не вказано 

протилежне; 2) якщо з обставин справи не випливає протилежне. Саме у цьому 

реченні відображена концепція безвідкличної оферти [5]. 

Тепер повернімося до Принципів УНІДРУА, крім статті 2.1.4 «Відкликання 

оферти», у Принципах є іще стаття 2.1.3 «Скасування оферти». Саме під 

скасуванням оферти Принципи мають на увазі те, про що йдеться у першому 

реченні ст.641(3) ЦК України, тобто, що оферту можна скасувати, якщо адресат 

оферти отримує повідомлення про скасування до або у момент отримання оферти. 

Тож Принципи УНІДРУА вирізняють дві окремі ситуації: «скасування 

оферти» (Withdrawal of offer) і «відкликання оферти» (Revocation of offer). Натомість 

кодекс двічі вживає термін «відкликання», при чому в першому випадку 

відкликання допускається, а в другому ні. Таке формулювання ст.641(3) ЦК України 

складне для розуміння. Пропонуємо ч. 3 ст. 641 ЦК України замінити 

формулюванням аналогічним як у ч. 2 ст. 2.1.3 Принципів УНІДРУА, а саме: 

«Оферту можна скасувати, навіть якщо вона є безвідкличною, в разі, якщо 

адресат оферти отримує повідомлення про скасування до або у момент отримання 

оферти» [3, c.41]. 

Зрозуміло, що в такому випадку статтю 641 ЦК України потрібно доповнити 

частиною 4, у якій розглядатиметься питання зобов’язальної сили оферти. 

Але яку ж саме норму обрати – про безвідкличність оферти, як це визначено у 

другому реченні ст. 641(3)ЦК, чи про те, що оферта може бути відкликана, як 

вказано у ст. 2.1.4 ПУ? 
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Якщо уважно порівняти формулювання другого речення ст. 641(3)ЦК та 

ст. 2.1.4 ПУ, то стає зрозумілим, що вони написані в перевернутому вигляді одна 

відносно одної. Оскільки у першому випадку оферта вважається безвідкличною, 

якщо із суті справи не випливає протилежне, тоді як у другому випадку оферта 

вважається відкличною, якщо знову ж таки ніщо не вказує на протилежне. З цього 

випливає, що норми на практиці будуть однаково функціонувати.  

Але ми все ж таки схиляємося до того, що ч.4 ст.641 ЦК України потрібно 

було б сформулювати аналогічно до ст. 2.1.4 ПУ, тобто закріпити в Цивільному 

кодексі відкличність оферти. Хоча це і не має суттєвого практичного значення, 

проте вважаємо, що оферту доцільно розглядати як відкличну, оскільки це в більшій 

мірі відповідає принципу свободи договору. Адже до моменту укладення договору 

особа повинна мати свобідну волю визначатися, чи вона все ще хоче вступити в 

договір. 

Наступним важливим для формування договору питанням є встановлення 

моменту укладення договору. Як і в Принципах УНІДРУА, так і в Цивільному 

кодексі України прописане таке ж саме правило, що моментом укладення договору є 

момент одержання акцепту (ст.ст. 640, 643, 644(2) ЦК – ст. 2.1.6(2) ПУ). В даному 

випадку і Принципи, і кодекс обрали правильний, з точки зору логічної побудови 

договірних відносин, підхід. Адже договір можна вважати укладеним тільки тоді, 

коли особа, що пропонувала укласти договір, отримала ствердну відповідь на свою 

пропозицію. Взагалі в багатьох питаннях, що стосуються акцепту, Принципи 

УНІДРУА та Цивільний кодекс України сходяться в однаковому регулюванні: 

акцепт може бути вчинено не тільки словесною відповіддю, але й у вигляді вчинку 

(ст. 642(2) ЦК – ст. 2.1.6 ПУ); усна оферта має бути акцептована негайно 

(ст. 644(1) ЦК – ст. 2.1.7 ПУ); оферта, в якій вказано строк на відповідь, має бути 

акцептована протягом вказано строку (ст. 643 ЦК – ст. 2.1.7 ПУ); оферта, в якій не 

вказано строк на відповідь, має бути акцептована в розумні строки (ст. 644(2) ЦК – 

ст. 2.1.7 ПУ). 

В той же час у положеннях про акцепт є також і незначні відмінності. 

Наприклад, норма Цивільного кодексу і Принципів УНІДРУА про акцепт із 
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запізненням текстуально дуже відрізняється, але при цьому фактично зводиться до 

того самого регулювання: акцепт, відправлений із запізненням, є чинним, якщо 

оферент на це погодиться (ст. 645(1)(3) ЦК – ст. 2.1.9(1) ПУ), акцепт, одержаний із 

запізненням, є чинним, якщо оферент проти цього не заперечить (ст.ст. 645(2)(3) ЦК 

– ст. 2.1.9(2) ПУ). 

Інша текстуальна відмінність стосується понять відкликання (Revocation) і 

скасування (Withdrawal) акцепту. Стаття 642(3) ЦК України встановлює, що акцепт 

можна відкликати до моменту або в момент його одержання оферентом. Принципи 

УНІДРУА цю ж саму ситуацію називають не відкликанням, а скасуванням акцепту 

(ст. 2.1.10 ПУ). Вище вже розглядалось подібне питання про оферту, а тому і в 

цьому випадку ми також рекомендуємо замінити формулювання ч.3 ст. 642 ЦК 

України на формулювання, вжите у ст. 2.1.10 ПУ: «Акцепт може бути скасовано, 

якщо повідомлення про скасування надходить оференту до або в момент, коли 

акцепт мав би набрати чинності» [3, c.54]. 

Єдина суттєва різниця між двома актами щодо акцепту полягає в тому, що за 

Цивільним кодексом України прийняття оферти повинно бути повним і безумовним 

(ст.642(1) ЦК України). В той час як Принципи УНІДРУА допускають, що акцепт 

може містити незначні зміни (ст. 2.1.11(2) ПУ) [3, с.55], Цивільний кодекс України 

встановлює, що в будь-якому разі акцепт, який містить умови інші, ніж було 

запропоновано в оферті, є новою офертою (ст. 646 ЦК України) [5]. Це чергова 

неправдива юридична догма, адже ідеальний акцепт «Я згоден» існує хіба що там, 

де особа не має змоги висловити власну думку, наприклад, споживач в електронній 

комерції. У тих же випадках, де партнери більш-менш рівноправні, цілком можливо 

припустити, що акцептант буде обговорювати і переформульовувати деталі 

майбутньої угоди, навіть якщо він по суті згоден із запропонованою офертою, це 

притаманно людській природі. Якщо ж кожне зауваження акцептанта сприймати як 

нову оферту, тоді взагалі буде важко уявити, як можна визначити остаточні оферту і 

акцепт у договорі, виходячи із формалізованих правил укладення договору. Тому ми 

пропонуємо доповнити ст. 642 ЦК України нормою із формулюванням аналогічним, 

як у ст. 2.1.11 (2) ПУ: «Проте відповідь на оферту, яка має бути акцептом, але 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


237 

містить зміни або додаткові умови, які несуттєво змінюють умови, викладені в 

оферті, вважається акцептом, крім випадків, коли оферент без невиправданої 

затримки заперечує проти таких змін. Якщо оферент не заперечує, умовами 

договору вважаються умови оферти зі змінами, що містяться в акцепті» [3, c.55]. 

У сучасному світі укладення договорів часто пов’язане із застосуванням 

стандартної проформи договору, підготовленої однією зі сторін, в той час як інша 

сторона має просто погодитися на запропоновані умови. По суті таке укладення 

договору зводиться до акцепту оферти, але сучасні правові акти не оминули увагою 

дану ситуацію, врегулювавши її додатковими нормами.  

Принципи УНІДРУА називають це укладенням договору на типових умовах 

(Standard Terms). У статті 2.1.19(2) ПУ «типові умови» визначені як «положення, 

заздалегідь підготовлені для загального і багаторазового використання однією зі 

сторін, та які фактично використовуються без переговорів з іншою стороною» [3, 

c.73]. Складність проведення порівняльного аналізу в даному випадку полягає в 

тому, що за Цивільним кодексом України типові умови означають «типові умови 

договорів певного виду, оприлюднених у встановленому порядку» (ст.630(1) ЦК 

України) [5]. За визначенням українських цивілістів під типовими умовами в 

українському праві розуміються такі умови, які «можуть міститись як у типових 

формах цивільно-правових договорів, що прийняті відповідними органами 

державної влади, так і в окремому переліку для конкретного договору» [82, с. 172] 

Причому від нормативно встановлених типових умов не можна відступити, вони 

будуть діяти навіть якщо в договорі сторін не здійснено посилання на ці умови 

(ст. 637(2) ЦКУ). Натомість договір, укладений на типових умовах, запропонованих 

однією стороною, Цивільний кодекс визначає як «Договір приєднання». Так, стаття 

634(1) ЦК України встановлює: «Договором приєднання є договір, умови якого 

встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який 

може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого 

договору в цілому» [5]. Українські вчені-правники вже звернули увагу на цю 

некоректність, і на дисертаційному рівні обгрунтовувалася теза, що: «Договір 

приєднання необхідно розглядати як форму укладення договору, а не як вид 
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договору, оскільки він укладається шляхом приєднання до умов, розроблених 

однією із сторін для їх багаторазового використання» [45, с.15]. 

Тож, відповідно до Принципів УНІДРУА, «Типові умови» означають те саме, 

що в ЦК України «Договір приєднання». Обидві норми, призначені для того, щоб 

захистити сторону, яка приймає стандартний договір іншої сторони. Так, відповідно 

до ст. 2.1.20(1) ПУ, «якщо якась умова у складі типових умов має такий характер, 

що інша сторона не могла б розсудливо її передбачити, то така умова є недійсною, 

крім випадку, коли вона була прямо прийнята цією стороною» [3, c.75]. 

Відповідно до ст. 634(2) ЦК України, договір приєднання може бути змінений 

або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо у ньому є певні нечесні 

умови, але сторона, яка приєдналася, має це довести. Проте не у всіх ситуаціях 

норму ст. 634(2) ЦК України можливо застосувати, оскільки в ст. 634(3) ЦК України 

сказано: «Якщо вимога про зміну або розірвання договору пред’явлена стороною, 

яка приєдналася до нього у зв’язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, 

сторона, що надала договір для приєднання, може відмовити у задоволенні цих 

вимог, якщо доведе, що сторона, яка приєдналася, знала або могла знати, на яких 

умовах вона приєдналася до договору» [5].  

Дане формулювання свідчить про те, що суб’єкти підприємницької діяльності 

в українській юрисдикції фактично позбавлені можливості захистити себе від 

нав’язаних їм, завуальованих в типових умовах, нечесних умов.  

Тобто норма ст. 634 ЦК України може, наприклад, захистити фізичну особу 

від вкрай невигідного банківського кредитування, але зовсім не допоможе 

підприємцю у такій же ситуації. Це не відповідає ідеї верховенства права, зокрема 

принципу рівності, згідно з яким усі суб’єкти повинні бути в рівній мірі захищені 

правовими нормами. Адже у сфері бізнесу застосування стандартизованих проформ 

не менш поширене, ніж у договорах зі споживачами. Так само й І.А. Діковська 

вважає, що: «правове регулювання наслідків використання стандартних умов у 

договорах повинно здійснюватися незалежного до того, чи займається сторона, яка 

приєднується, підприємницькою діяльністю» [50, с.343]. Але вона це обгрунтовує не 

принципом рівності, а принципом добросовісності.  
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Якщо взяти до уваги, що Принципи УНІДРУА початково направлені на 

регулювання договірних відносин між підприємцями, тож норма про типові 

договори покликана захищати саме підприємців він нечесних типових договорів. З 

цього випливає, що стаття 634(3) ЦК України не відповідає тому стандарту права, 

який встановлений у Принципах. 

Але якщо ми хочемо привести наше законодавство у відповідність із 

найвищим світовим стандартом договірного права, яким є Принципи, то 

недостатньо прибрати ч. 3 зі статті 634 ЦК України. Бо якщо порівняти тексти обох 

норм без ч. 3, тоді стає очевидно, що вони пропонують неоднакове регулювання: 

Принципи УНІДРУА на випадок, якщо в стандартних умовах була прихована якась 

нечесна чи несприятлива для іншої сторони умова, пропонують тільки цю умову 

вважати недійсною, договір при цьому продовжує існувати. Цивільний кодекс, 

натомість, у такій же ситуації, пропонує не тільки змінювати, але й розривати 

договір. Вважаємо, що регулювання Принципів більш влучне, тому що воно 

відповідає принципу favor contractus, тобто збереженню договірних відносин.  

І.А. Діковська також зауважує, що це є упущенням українського 

законодавства, що ст.634 «стосується лише «договору в цілому» [51, с.27]. 

Крім того, як слушно зазначає І.А. Діковська, визнання договору недійсним та 

його розірвання мають різні правові наслідки, в останньому випадку реституція за 

українським правом не передбачена [50, с. 243]. В той же час, сторона, до якої 

застосували «нечесні умови» «може бажати повернутися у попереднє становище» 

[50, с.243]. Тому більш доречним, на думку цієї авторки, є закріплення в ЦК 

можливості визнання недійсними таких умов [50, с. 243].  

Оскільки вжите нами визначення «нечесні умови» є оціночним поняттям, ні 

Принципи УНІДРУА, ні Цивільний кодекс, ним не оперують. В ст. 634(2) ЦК 

України дається наступне визначення умов, від яких стороні надається захист: 

умови, що позбавляють особу звичних прав; умови, що виключають чи обмежують 

відповідальність за порушення зобов’язання з боку сторони, яка надає стандартний 

договір, або умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. Принципи 

УНІДРУА такі умови називають «неочікувані». Відповідно до Принципів 
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УНІДРУА, неочікувані умови – це умови, які в силу їхнього змісту, формулювання 

чи способу викладення мають такий характер, через який сторона, що приймає 

типовий договір, не могла обґрунтовано їх очікувати [3, c.75]. Визначення 

Принципів більш широко охоплює коло тих умов, які можуть мати нечесний 

характер і тому не повинні зустрічатися у стандартних договорах.  

Отже, наявні три причини, чому ст. 634 ЦК України потрібно 

переформулювати у відповідності до Принципів УНІДРУА. По-перше, тому що в 

чинній редакції статті кодексу не враховані інтереси підприємців; по-друге, тому що 

Принципи УНІДРУА пропонують значно кращий вихід із ситуації: не розривати, а  

усунути з дійсного договору нечесну умову і, по-третє, тому, що Принципи дають 

кращі критерії для визначення нечесних умов. Тож ми пропонуємо ст. 634 ЦК 

України прописати з аналогічним змістом, як у ст. 2.1.19(2) ПУ та ст. 2.1.20 ПУ. 

Крім того дати цій статті кодексу нову назву «Договір із типовими умовами», 

водночас ст. 630 ЦК України «Типові умови договору» переформулювати належним 

чином для уникнення плутанини. 

До таких же висновків стосовно необхідності цілковитого редагування норми 

ст. 634 ЦК України дійшла у своєму дисертаційному дослідженні І.А. Діковська. 

Щоправда вона пропонує свою редакцію ст. 634, в якій зокрема наводить авторське 

визначення того, що ми в цій роботі називаємо «нечесні умови». Так за її 

визначенням «стандартна умова є недійсною, якщо всупереч вимогам 

добросовісності та чесного ведення справ вона викликає значну невідповідність 

прав та обов’язків сторін, що виникають із договору, на шкоду інтересам сторони, 

яка приймає стандартні умови <…> якщо вони: 1) є несумісними із загальними 

засадами цивільного законодавства; або 2) настільки обмежують права та обов’язки 

<…>, що ставлять під загрозу досягнення мети договору; 3) є незрозумілими та 

неясними» [50, с. 347].  

На завершення огляду питання «типових умов», хотілось би звернути увагу, 

що І.А. Діковська дуже велике значення приділяє обов’язку привертати увагу 

сторони договору до умов, у формулюванні яких вона не брала участь, вважаючи 

цей обов’язок одним із важливих проявів принципу добросовісності [50, с.346]. Така 
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її заувага в повній мірі відповідає тим грунтовним ідеям, які закладені в Принципах 

УНІДРУА. Ми цілком з нею погоджуємось і вважаємо, що в українській договірній 

практиці сторони повинні усвідомлювати наявність даного обов’язку. 

Цивільний кодекс України, будучи класичним актом, регулює договірні 

відносини з того моменту, з якого вони починаються – з моменту укладення 

договору. В свою чергу, Принципи УНІДРУА, будучи новаторським актом, 

регулюють відносини, що передують моменту укладення договору, тобто відносини, 

які складаються в ході переговорного процесу. У статтях 2.1.15 і 2.1.16 Принципів 

УНІДРУА йдеться про те, що переговори потрібно проводити добросовісно і де це 

необхідно, дотримуватися конфіденційності, інакше від недобросовісного 

переговірника можна вимагати відшкодування збитків.  

Оскільки в цивільному законодавстві України не міститься норм, які б 

захищали особу від порушення її прав під час переговорів, ми спробували 

звернутися до загальних положень кодексу, щоб побачити, чи можливо на основі 

цих положень сконструювати механізм захисту на випадок недобросовісних 

переговорів. Проаналізувавши ст. 3 «Загальні засади цивільного законодавства», 

ст. 11 «Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків», ст. 13 «Межі здійснення 

цивільних прав», статтю 16 «Захист цивільних прав та інтересів судом» і ст. 22 

«Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди» ЦК 

України, ми дійшли до висновку про неможливість застосування вітчизняного 

кодексу до відносин, що виникають в ході переговорів, тому що жодна із зазначених 

норм не містить в собі ні найменшої можливості її застосування в такому випадку. 

Зауважимо, що Д.Г. Павленко вважає, що все ж таки в українській юрисдикції 

можна притягнути до переддоговірної відповідальності недобросовісну особу 

застосувавши разом положення ЦК України про добросовісність і деліктну 

відповідальність (ст. 3 і ст. 1166 ЦКУ) [66, с. 115]. Незважаючи, на цю незначну 

можливість, Д.Г. Павленко пропонує внести в законодавство норму про 

переддоговірну відповідальність [66, c.116], цю ідею аргументовано підтримують 

Н.І. Майданик та І.А. Діковська [50, c.328]. Ми також вважаємо, що в сучасних 

умовах переговори не повинні залишатися осторонь правового регулювання. Тому 
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ми пропонуємо внести в ЦК України статтю 637-1 під назвою «Переговори», у якій 

прописати норми, викладені у статтях 2.1.15 і 2.1.16 Принципів УНІДРУА. 

Попри те, що в Цивільному кодексі не міститься норм, які б можна було 

застосувати на випадок нечесних переговорів, кодекс натомість містить статтю 

635(1) «Попередній договір», відповідно до якої: «Попереднім є договір, сторони 

якого зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в 

майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором» 

[5]. Із тексту статті 635 випливає, що попередній договір повинен містити в собі або 

істотні умови або порядок їх визначення. Він повинен бути укладений у письмовій 

формі, і містити чітку вказівку, що це є попередній договір, а не просто протокол 

про наміри. Якщо усі ці умови дотримані, тоді сторона попереднього договору може 

вимагати збитки, завдані простроченням, якщо інша сторона необґрунтовано 

ухиляється від укладення основного договору. Ця норма розрахована тільки на 

регулювання попереднього договору, її не можна застосувати, наприклад, до 

переговорів або протоколів про наміри, про що чітко зазначено у ч. 4 ст.635 ЦК 

України. Але навіть і ситуацію укладення попереднього договору дана норма не 

врегульовує повністю. Оскільки залишається поза увагою питання, яку силу має 

попередній договір у разі укладення основного.  

У Принципах УНІДРУА є норма, яка каже, що в остаточному договорі 

повинно бути прописане застереження про поглинання, згідно з яким договір не 

може оспорюватись чи доповнюватись через посилання на попередні заяви чи 

домовленості (ст. 2.1.17 ПУ) [3, c.70]. Вважаємо, що ст. 635 ЦКУ потрібно 

доповнити подібною нормою про те, що основний договір поглинає усе попередньо 

сказане чи прописане, в тому числі усі положення попереднього договору. 

Як показав порівняльний аналіз, у питанні укладення договору кореспондують 

між собою окремі положення Глави 52 «Поняття та умови договору» та Глави 53 

«Укладення, зміна і розірвання договору» Цивільного кодексу України і Розділу 1 

Глави 2 Принципів УНІДРУА «Формування договору», при цьому в Принципах 

УНІДРУА міститься іще багато норм, щодо укладення, яких немає в кодексі, 
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наприклад ст.2.1.12 «Письмові підтвердження», ст. 2.1.21 «Конфлікт між типовими 

та нетиповими умовами» ст. 2.1.22 «Зіткнення проформ (battle of forms)» тощо.  

Так, наприклад, норма щодо зіткнення проформ ПУ вказує, що якщо сторони 

зустічно надіслали одна одній власні типові умови, то їхній договір має «вважатися 

укладеним на основі узгоджених умов та тих типових умов, які є спільними по суті» 

[3,c.79]. Навіть з тим, що українські законодавці можливу ситуацію зіткнення 

проформ спробували розв’язати шляхом постановлення у ГК України норми про 

обов’язок сторін складати в такому випадку «протокол розбіжностей» (ст.181 ГК 

України) [6], вважаємо, що це питання недостатньо врегульоване у вітчизняному 

праві. Тому українським суддям у разі розгляду спору з приводу зіткнення типових 

умов, доцільно встановлювати зміст договору на основі тих умов, які є спільними по 

суті із застосуванням ст. 2.1.22 та правил тлумачення, постановлених у Главі 4 

Принципів УНІДРУА.  

Як нам вбачається, положення Принципів УНІДРУА про формування 

договору намагаються охопити усі можливі варіанти та аспекти виникнення 

договірних відносин для того, щоб дати можливість простежити в багатьох видах 

ситуацій, чи був насправді укладений договір і які його умови. В цьому 

відображається принцип favor contractus. Адже Принципи дозволяють укладення 

договорів шляхом конклюдентної поведінки, допускають існування договорів зі 

свідомо неврегульованими умовами, прибирають усі конфліктні питання, що 

виникають у разі застосування типових умов і містять іще дуже багато достеменно 

прописаних норм, завдяки яким врегульовується багато ситуацій, де національні 

правові системи з їхніми формалістськими підходами ставили б під сумнів 

виникнення договору. В той час як Принципи УНІДРУА не залишають 

можливостей для аргументів проти того, чи був договір укладений, і таким чином 

прибирають підстави для оскарження договору як неукладеного. 

Чи ж достатньо у Цивільному кодексі правового матеріалу для того, щоб судді 

могли на його основі встановити факт укладення договору можна з’ясувати 

розглянути вітчизняну судову практику з цього питання. 
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Ще до появи нового Цивільного кодексу у справі АТ «Сантехмонтаж-60» 

проти МПП «Фірма "Барвінок"», АТ «Компанія "Капітал"» та АТ «Барвінок» від 14 

січня 2002 року, яка стосувалася cпору, щодо укладення договору купівлі-продажу 

ВСУ визначив, що вимога про визнання договору неукладеним не відповідає 

способам захисту цивільних прав, і тому вона не може бути предметом суперечки і 

самостійно розглядатися [191]. У 2009 році Верховний суд, базуючись вже на 

новому Цивільному кодексі, іще раз підтвердив цей підхід, вказавши, що «суди 

мають відмовляти в позові з такою вимогою» [192].  

Проте це не означає, що суди взагалі не розглядають питання оспорювання 

факту укладення договору. Адже навіть за відсутності окремих позовів про визнання 

договорів неукладеними, судді не можуть уникнути цього питання, оскільки 

аргумент про неукладеність може висуватися в іншому судовому спорі. Так, у 

вищезгаданій справі «Сантехмонтаж-60» проти МПП «Фірма «Барвінок» та ін. 

відповід. ВСУ зазначив, що «вимога про визнання договору неукладеним є … 

встановленням факту, що має юридичне значення…Його встановлення є елементом 

оцінки фактичних обставин справи та обґрунтованості вимог» [191].  

Для того, щоб встановити чи відбувся факт укладення договору, українські 

суди, виходячи із формулювання ст.638(1) Цивільного кодексу, оцінюють наявність 

згоди з усіх істотних умов. Щоправда, інколи оцінці підлягає не зміст умов, яких 

стосується згода, а сам факт її досягнення, якщо вчинення оферти і акцепту 

викликає сумніви.  

Розглянемо першу ситуацію, коли суди намагаються встановити наявність 

істотних умов. 

Українські вчені-правники критикують такий підхід з огляду на «введення 

законодавцем надмірної кількості істотних умов» [83, с.248]. Так, наприклад, у 

справі АТЗТ «А» проти АКБ «Велес» Вищий арбітражний суд постановив визнати 

договір оренди між вищезгаданими суб’єктами неукладеним з тих підстав, зокрема, 

що в договорі не були визначені такі умови договору, як орендна плата, порядок 

використання амортизаційних відрахувань та страхування орендарем, вартість 

орендованого майна, оскільки ці умови відповідно до Закону України «Про оренду 
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державного та комунального майна» вважаються істотними [83, с.248]. Як слушно 

зазначає Н.І. Майданник, за такого підходу суд може зіслатися на формальну 

відсутність у договорі оренди державного майна будь-якої з перерахованих в цьому 

законі істотних умов, зокрема умови про пожежну безпеку майна [83, с.249]. На її 

думку, це «юридичний абсурд» і «договори мають визнаватися неукладеними лише 

тоді, коли сторони не досягли згоди щодо істотних умов, без яких договір не може 

функціонувати, «наприклад щодо істотних умов про предмет та ціну» [83, с.249]. 

На нашу думку, цей підхід теж не є правильним. З точки зору Принципів 

УНІДРУА, в контексті укладення договору потрібно з’ясовувати не наявність згоди 

з усіх істотних умов, а факт погодження кожного конкретного питання на якому 

наполягала одна сторона: або що це питання було внесенено в умови договору, або 

що сторона перестала на ньому наполягати (ст. 2.1.13 ПУ) [3, c.59]. Адже саме такий 

підхід відповідає загальному розумінню того, що в основі договору лежить згода, 

якщо  згода досягнута, значить договір було сформовано і він існує (навіть якщо це 

згода на те, що істотні умови свідомо залишаються відкритими) і, навпаки, якщо 

особа із чимось не погодилася – отже договір не сформувався.  

Розглянемо другу ситуацію, коли суд намагається встановити, чи відбувся 

факт укладення, якщо оферта і акцепт були невиражені. 

У справі № 35/118-08 ФГ «Альфа» проти. ТОВ «Сінтал» позивач наполягав на 

тому, що у зв’язку із зростанням цін на ринку, він підвищив ціну на свою 

продукцію, і відповідач, приймаючи доставку товару, конклюдентно погодився на 

нову ціну [172]. 

Суд дійшов до висновку, що своєю поведінкою під час виконання договору 

сторони конклюдентно узгодили нову ціну і залишили в силі решту договору. Проте 

суд не міг констатувати факт появи зміненого договору на основі ст.ст. 202 і 626 ЦК 

України Цивільного кодексу, на які він зсилався, оскільки у них вжиті занадто 

загальні формування і не міститься конкретного вирішення ситуації виникнення 

договору на основі поведінки сторін. Тому для обґрунтування свого висновку суд 

звернувся до ст. 2.1.1 Принципів УНІДРУА, згідно з якою договір формується не 

лише через акцепт оферти, але й шляхом поведінки, що свідчить про виникнення 
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договірних відносин [172]. Що цікаво, ст. 205(2) ЦК України також передбачає, що 

правочин вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до 

настання відповідних правових наслідків, крім правочинів, для яких обов’язкова 

письмова форма [5]. З огляду на таку умову, суд не може практично скористатися 

цією нормою. В українській доктрині теж вказується, що договір з-поміж іншого 

укладається шляхом вчинення конклюдентих дій [83, c.246]. Проте вказівки 

українського права на те, що договори можуть виникнути з поведінки осіб настільки 

абстрактні, що суди не можуть на них покластися у вирішенні справ. 

Очевидно, що правового матеріалу кодексу не достатньо, аби у суддів була 

можливість на його основі встановити факт укладення договору.  

Як видно із вищезазаначеної справи, у нагоді суддям можуть стати положення 

Розділу 1 Глави 2 Принципів УНІДРУА «Формування».  

Правозастосовчий ракурс дозволив виявити, що у тому як Принципи 

УНІДРУА та Цивільний кодекс України регулюють початкову фазу договірних 

відносин є концептуальна різниця, суть якої полягає в тому, що Принципи 

УНІДРУА регулюють формування договору, тоді як українське право розглядає 

його укладення.  

Виходячи з положень Принципів УНІДРУА, формування договору – це кілька 

етапний процес, який включає в себе етап переговорів, етап укладення, а також в 

деяких випадках питання, що виникають одразу після укладення договору, 

наприклад пропозиції інших чи додаткових умов у листах-підтвердженнях, 

відрізнення переддоговірних заяв від остаточних умов договору тощо. В той час як 

укладення – це дія двох чи більше осіб, направлена на виникнення договору, яка 

відповідно до ст.638(2) Цивільного кодексу України полягає в акцепті оферти.  

В доктрині українського права питання формування договору не було 

достатньою мірою розглянуто. В юридичній літературі дуже зрідка вживається 

термін «формування», проте цивілісти його використовують здебільшого як синонім 

слова «укладення», там де це виправдано з точки зору літературної стилістики, а не 

як встановлений юридичний термін. Вибірково до формування договору зверталися 

окремі вчені, так у дисертаційному дослідженні, спеціально присвяченому 
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укладенню договору, О.С. Бородовський розглядає «елементи та джерела 

формування договору» [45, c.5], О.А. Беляневич досліджувала «способи формування 

волевиявлення» [83, c.240-241], проте над концепцією формування договору в 

українському праві потрібно ще працювати. 

Вважаємо, що у вітчизняну доктрину варто було б ввести поняття 

«формування договору» як окремішню категорію, відмінну від укладення договору, 

враховуючи, що концепція формування договору можуть бути дуже помічні суддям, 

оскільки дають можливість по-справжньому встановити, чи виник договір. Основу 

розуміння цього поняття потрібно брати із відповідних положень Принципів 

УНІДРУА.  

 Узагальнено до переліку питань, які стосуються формування договору, можна 

віднести такі питання: вільна воля без дефектів (дійсність договору), згода між 

волевиявленнями; укладення на основі акцепту оферти; укладення шляхом такої 

поведінки осіб, яка свідчить про виникнення угоди/досягнення згоди (to reach the 

agreement); укладення без зазначення всіх умов договору; укладення на типових 

умовах; законна мета, кауза (підстава) та мотив договору; переговори та 

переддоговірна відповідальність; розрізнення переддоговірних заяв та остаточних 

умов; дієздатність, повноваження представника в укладенні договору; форма 

договору. Хоча дефекти волевиявлення в Принципах УНІДРУА розглядаються не в 

Розділі про формування договору, а в окремій Главі про дійсність договору, ми 

вважаємо, що оскільки характеристики волевиявлення лежать в основі формування 

договору, то й дефекти волевиявлення теж повинні розглядатися як частина тих 

питань, що стосуються формування, оскільки від них залежить, чи сформувалася 

спільна згода (mutual assent). Така наша позиція дещо співпадає з англо-

американським розумінням, з якого оригінально походить концепція формування 

договору. Більша частина вищезгаданих положень є у Цивільному кодексі, проте 

вони не об’єднані тематичним поняттям «формування» договору. 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що «формування» і «укладення» 

– це дві відмінні категорії, які характеризують утворення договору з різних аспектів. 

«Формування договору» поняття ширше за змістом і включає в себе укладення. При 
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цьому «формування договору» не є суто теоретичною категорією, якщо це поняття 

ввести в оперативний вжиток в українському праві, то воно може мати практичну 

корисність як для сторін договору так і для суду у разі оспорювання факту 

укладення договору. Порівняльний аналіз положень Глави 52 «Поняття та умови 

договору» та Глави 53 «Укладення, зміна і розірвання договору» Цивільного 

кодексу України про укладення договору та положень Розділу 1 Глави 2 Принципів 

УНІДРУА «Формування», показав, що кодекс поступається Принципам у 

практичній корисності регулювання заданих відносин, навіть не тому, що в кодексі 

немає багатьох норм, які є в Принципах, наприклад: норми про переговори, про 

поглинання остаточним договором всіх попередніх домовленостей, про договори із 

умовами, свідомо залишеними без погодження, про листи-підтвердження договору, 

про зіткнення типових проформ тощо; а тому, що правовий матеріал згаданих 

положень кодексу не об’єднаний в єдину категорію «формування». Через це судді 

не мають змоги на основі Цивільного кодексу встановити у разі сумнівів щодо 

укладеності договору, чи був договір сформований. В той же час Принципи 

УНІДРУА прописують шлях формування договору, і тому на основі цих положень 

можна дослідити виникнення договору. Це, наприклад, важливо, коли договірні 

відносини по факту існують: зобов’язання навіть можуть бути повністю чи частково 

виконані з обох сторін, але при цьому момент укладення договору ніколи не був 

офіційно зафіксований.  

Тож, завершуючи огляд норм, що стосуються формування договору, слід 

зазначити, що в український Цивільний кодекс на основі Принципів УНІДРУА 

потрібно внести ряд змін, які стосуються скасування і відкликання оферти, 

допустимості акцепту із незначними змінами, характеристик нечесних умов, що 

можуть ховатися в стандартних проформах, застережень про поглинання 

остаточним договором усіх попередніх домовленостей та переддоговірної 

відповідальності. 

Але крім тих змін, яких потребує безпосередньо Цивільний кодекс, також 

варто було б доповнити доктрину українського цивільного права новим, більш 

широким, розумінням того, як формується договір. Адже тоді як Принципи 
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УНІДРУА вказують на найменші аспекти формування договору, українське право 

надзвичайно узагальнено характеризує укладення договору, використовуючи для 

цього догматичні визначення акцепту та оферти. При цьому у вітчизняному праві 

майже немає норм і доктринальних понять, які по-справжньому допомагали б 

особам, що вступають у договір, формувати їхній договір чи офіційним 

правозастосувачам встановлювати факт укладення договору. Тому ми вважаємо, що 

в українську цивілістику варто ввести поняття «формування договору» з його 

широким змістом. 

 

3.2. Виконання договірних зобов’язань 

В українському праві виконання договірного зобов’язання визначається як 

«сукупність фактичних та/або юридичних дій (у певних випадках утримання від дії) 

сторін зобов’язання, спрямованих на реалізацію (здійснення) передбачених 

договором або законом їх суб’єктивних прав і обов’язків, задля досягнення 

економічної  і юридичної мети зобов’язання» [44, с.37]. Як видно із цього 

визначення, українське право не сприймає концепцію Принципів УНІДРУА, згідно з 

якою під виконанням зобов’язань також мається на увазі виконання непрямих 

обов’язків, які не вказані ні в законі, ні в договорі.  

Виконання непрямих (моральних) обов’язків. Українські цивілісти виділяють 

так званий принцип виконання зобов’язання [83, c.28]. Якщо із визначення, яким 

українська дослідниця тематики виконання зобов’язання Т.В. Боднар характеризує 

принцип виконання зобов’язання, прибрати усі характеристики, що стосуються 

дотримання приписів законодавства, і залишити тільки оціночні характеристики цієї 

вченої, тоді, за її визначенням, принцип виконання зобов’язання передбачає 

добросовісну, розумну і справедливу поведінку при виконанні суб’єктивних 

обов’язків і здійсненні суб’єктивних прав [83, c.31]. Зокрема, цей принцип полягає у 

«неупередженій поведінці сторін зобов’язання; об’єктивній, всебічній і адекватній 

оцінці ними своїх дій і дій іншої сторони; суворому і точному слідуванню вимогам 

закону і умовам договору, які в свою чергу мають бути справедливими; 

незловживанні правом і врахуванні інтересів іншої сторони; дотриманні принципу 
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юридичної рівності сторін договірного зобов’язання» [83, с.31]. Така ідея близька до 

того, що крім визначених у договорі та законі зобов’язань є ще й непрямі 

зобов’язання.  

З-поміж непрямих обов’язків, в українській доктрині розглядався обов’язок 

співпрацювати. Так, І.А. Діковська зазначає, що «в юридичній доктрині окремі 

прояви зобов’язання співпрацювати досліджувалися авторами, які присвячували 

увагу виконанню договірних зобов’язань (О.А. Беляневич, Т.В. Боднар Т.В., 

Васильєва В.А.) [52, с. 218]. І сама ця авторка, досліджуючи обов’язок 

співпрацювати, як один із проявів принципу добросовісності і чесного ведення 

справ, зазначає, що «співпраця виявляється у належному виконанні сторонами своїх 

зобов’язань за договором, вчиненні інших дій, необхідних для виконання договору, 

які необов’язково прямо передбачаються договором (отримання дозволів, ліцензій 

тощо), наданні іншій стороні інформації, необхідної для виконання договору, 

попередження іншої сторони про ризик заподіяння шкоди виконанням договору, 

повідомлення іншої сторони про перешкоди у виконанні договору та вжитті заходів 

щодо зменшення збитків» [50, с.386]. 

Проте, загалом ідея непрямих обов’язків в українській цивілістиці слабо 

преставлена. 

Обнадійливим є те, що сам Цивільний кодекс вказує на можливість визнання 

непрямих обов’язків. Так, Т.В. Боднар відзначає, що Цивільний кодекс містить 

вказівку, що крім законодавчих вимог, умов самого договору та звичаїв, можуть 

бути ще й «вимоги, які зазвичай ставляться», і що в кодексі часто вживається 

поняття «суть» зобов’язання [83, c.27]. Отже, залишилося, щоб українська 

цивілістика дійшла у своєму розвитку до того, щоб наповнити ці поняття таким 

змістом, до якого ведуть Принципи УНІДРУА, а саме, що крім визначених в 

договорі чи законі характеристик та умов, які ставляться до виконання зобов’язання, 

існують іще так звані конклюдентні обов’язки, додаткові до основних, як 

випливають із характеру та мети договору, практики, що склалася між сторонами, 

розумності, добросовісності тощо [3, c.154]. Адже на даний момент, в українській 

правничій літературі додаткові (акцесорні) зобов’язання, розглядаються більшою 
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мірою як зобов’язання, які встановлені законодавством, наприклад, зобов’язання 

застави як спосіб забезпечення основного кредитного зобов’язання [82, с.154].  

З огляду на все вище зазначене, можна сказати, що ідея непрямих обов’язків 

близька українському праву, хоча в ньому і не була достатньо виразно 

сформульована, і оскільки Цивільний кодекс враховує існування вимог, «які 

зазвичай ставляться», і які випливають із сутті зобов’язань, тому судді в українській 

юрисдикції можуть безперешкодно застосовувати положення Принципів УНІДРУА, 

що стосуються непрямих зобов’язань, адже такі положення ніяким чином не 

суперечать українському праву і їх застосування відповідає ст. 526 ЦК України.  

Крім загального принципу виконання зобов’язання, в доктрині українського 

права виділяють принцип належного виконання, а також принцип незамінності 

зобов’язання та принцип реального виконання зобов’язання. Зокрема, «під 

незамінністю зобов'язання слід розуміти передбачену законом заборону 

односторонньої відмови від зобов'язання чи односторонньої зміни його умов, якщо 

інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК)» [82, с.161]. 

Виконання умов договору та зобов’язань, встановлених законом. Оскільки 

Принципи УНІДРУА, на противагу Цивільному кодексу, допускають укладення 

договору без зазначення істотних умов, то для виконання договору Принципи 

прописують багато норм, які дозволяють встановити, виявити або доповнити зміст 

невизначених умов. 

Так, ст. 5.1.7 ПУ «Визначення ціни» регулює ситуацію, коли ціна не була 

встановлена у договорі. В такому випадку вважається, що це має бути поточна ціна, 

яка існувала на момент укладення договору, а якщо такої ціни немає, тоді розумна 

ціна. В тому числі розумна ціна повинна бути встановлена там, де ціна, визначена 

однією зі сторін або третьою особою, не є адекватною (ст. 5.1.7(2)(3) ПУ) [3, c.163]. 

У ст. 632(4) Цивільного Кодексу України сказано: «Якщо ціна у договорі не 

встановлена і не може бути визначена, виходячи з його умов, вона визначається, 

виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на 

момент укладення договору» [5]. Отже, у кодексі вказаний лише порядок 
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встановлення поточної ціни, і не зазначена можливість визначення розумної ціни у 

разі відсутності поточної ціни.  

У коментарі до Принципів зазначено, що ціну потрібно встановлювати, 

опираючись на опубліковані індекси або розцінки на товарних біржах, а у разі їх 

відсутності «замість них повинні братись до уваги найбільш схожі фактори» 

(ст. 5.1.7(4) ПУ) [3, c.163]. 

Ст. 632(1) ЦК України каже, що у випадках, встановлених законом, 

застосовується не ціна за домовленістю, а тарифи та ставки, встановлені органами 

влади [5]. Така норма є дещо радянська за звучанням і виглядає неумісно в 

цивільному законодавстві держави, яка прагне встановити ринкову економіку.  

Тому ми вважаємо, що норму ст. 632 ЦК України потрібно переглянути з 

урахуванням ст. 5.1.7(4) ПУ. Але на практиці вже зараз можна застосовувати 

Принципи як суплементарне джерело додатково до кодексу, якщо виявиться, що 

неможливо встановити поточну ціну. 

Важливою для виконання договору є норма про строки, якщо вони не були 

визначені самими сторонами. За визначенням Т.В. Боднар, «строк є критерієм 

оцінки правомірності поведінки суб’єктів з точки зору її своєчасності» [44, с.134]. У 

Принципах УНІДРУА є дві різноаспектні норми: ст. 5.1.8 «Договір на невизначений 

строк» і ст. 6.1.1 «Строк виконання». У Цивільному кодексі України так само є дві 

норми, які врегульовують різні аспекти питання часу – стаття 631 «Строк договору» 

і ст. 530 «Строк (термін) виконання зобов’язання». З цих норм між собою 

корелюють тільки норми ст. 6.1.1 Принципів УНІДРУА та ст. 530 Цивільного 

кодексу. Вони однакові за суттю, але різняться тим, що у випадку відсутності 

встановлених у договорі строків, Цивільний кодекс зобов’язує боржника виконати 

договір у 7-денний строк після пред’явлення кредитором вимоги (ст. 530 (2) ЦК 

України), в той час як Принципи УНІДРУА звертаються до «розумних строків». 

Вважаємо, що обидві норми не є влучними, на нашу думку, у разі невизначеності 

строків, боржнику повинен надаватися 30-денний термін по аналогії із 

законодавством ЄС, яке стосується прострочення виконання грошових зобов’язань 

[38]. 
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По-різному Принципи УНІДРУА та ЦК України, регулюють дострокове 

виконання. Відповідно до Принципів УНІДРУА питання, чи приймати дострокове 

виконання відводиться на розсуд кредитора (ст. 6.1.5 ПУ), тоді як ЦК України надає 

право боржнику виконати свій обов’язок достроково (ст. 531 ЦКУ). Разом з тим, 

Принципи УНІДРУА обмежують право кредитора відмовитися від дострокового 

виконання наявністю «законного інтересу» так вчинити, а «законодавство України 

обмежує право боржника виконати обов’язок достроково не лише положеннями 

актів цивільного законодавства, суттю зобов’язання, а й умовами договору та 

звичаями ділового обороту» [50, с.360]. З огляду на всі обмежуючі фактори можна 

сказати, що в реальності обидві норми будуть вести до однакового вирішення, а 

саме: прийняття дострокового виконання, коли це доречно, і відмови від такого 

виконання, коли його прийняття є нераціональним. Водночас І.А. Діковська вказує, 

що в нормі Принципів УНІДРУА проявляється принцип добросовісності, оскільки 

така норма «запобігає зловживанням з боку кредитора, якщо дострокове виконання 

не завдасть йому жодних незручностей» [50, с. 358]. Ми  погоджуємося із тим, що 

норма Принципів є кращою, оскільки репрезентує принцип добросовісності.  

В свою чергу, І.А.Діковська вважає, що ст. 531 ЦК слід доповнити частинами 

2 і 3. Частину 2 вона пропонує викласти в такій редакції: «Відмова від дострокового 

виконання зобов’язання кредитором покладає на нього обов’язок повідомити про це 

боржника та вжити усіх заходів, щоб заподіяти заподіянню збитків боржнику» [50, 

с.360-361]. В той час як у частині 3, на думку вченої, зокрема, повинно бути 

зазначено, що «кредитору повинні відшкодовуватися усі витрати понесені ним у 

зв’язку із прийняттям дострокового виконання» [51, с.33]. В такому разі ми 

вважаємо, що норму ст. 531 ЦК України вже тоді повністю можна змінити на таку 

як у ст. 6.1.5 Принципів УНІДРУА із додаванням частини 2 у редакції 

І.А. Діковської. 

Місце виконання зобов’язання у Цивільному кодексі України визначене у 

ст. 532, відповідно до якої місце здійснення виконання за договором залежить від 

суті зобов’язання [5]. Якщо, наприклад, зобов’язання стосується нерухомого майна, 

тоді передача цього майна відбувається у місці його знаходження, якщо ж йдеться 
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про перевезення товару – тоді місцем виконання вважається місце здачі товару 

перевізнику, у всіх інших випадках місцем здійснення негрошових зобов’язань є 

місце знаходження боржника. У статті 6.1.6 Принципи УНІДРУА презюмується, що 

будь-яке негрошове зобов’язання виконується у місці здійснення діяльності 

боржником [3, c.211]. Тобто Принципи в багатьох ситуаціях не вирізняють 

реального місця виконання. Варто відзначити, що норма Цивільного кодексу в 

даному випадку виписана краще.  

Черговість виконання зобов’язань у Принципах УНІДРУА визначається як 

«порядок виконання» (ст. 6.1.4 ПУ), а в Цивільному кодексі як «зустрічне виконання 

зобов’язання» (ст. 538 ЦКУ). Обидві норми зазначають, що сторони повинні 

виконувати свої зобов’язання одна перед одною одночасно. Якщо, відповідно до 

суті обставин, це неможливо, тоді Принципи УНІДРУА вказують, що сторона, чиє 

виконання вимагає більше часу, повинна виконати своє зобов’язання першою 

(ст. 6.1.4(2) ПУ) [3, с.206]. Цивільний кодекс такої норми не містить. 

Порядок черговості виконань встановлюється для того, щоб була можливість 

застосувати такий засіб правового захисту, як призупинення власного виконання у 

випадку несвоєчасного виконання іншої сторони. Так, відповідно до ст. 538(2) ЦКУ, 

стороні, яка не отримала зустрічне виконання, надається право зупинити власне 

виконання, або відмовитися виконувати договір частково чи в повному обсязі 

(ст.538(2) ЦКУ). В свою чергу, стаття 6.1.4 ПУ відсилає до ст. 7.1.3 ПУ 

«Притримання виконання». Тому статтю 538 ЦК України треба порівнювати не 

тільки зі ст. 6.1.4 ПУ, але й ст. 7.1.3 Принципів УНІДРУА. Зокрема, у ст.538(2) ЦКУ 

зазначено: «Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати свого обов’язку, 

повинна своєчасно повідомити про це другу сторону» [5]. У Принципах УНІДРУА 

немає норми, яка б зобов’язувала сторону повідомляти про свою неспроможність 

своєчасного виконання (крім як на вимогу протилежної сторони ст. 7.3.4 ПУ). Для 

врегулювання ситуації, коли стороні стало відомо, що протилежна сторона не 

виконає в зустрічному порядку своє зобов’язання, ст. 538 ЦК України дозволяє 

призупинити зустрічне виконання або відмовитися від нього взагалі [5]. В той же 

час, як ст.7.1.3 ПУ каже, що при неможливості здійснення одночасного виконання, 
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сторона може притримати власне виконання, або поки інша сторона не запропонує 

своє виконання [3, c. 255]. 

З одного боку, норма кодексу прописана краще, адже вона спонукає сторони 

до комунікації між собою, і таким чином кожна із них може наперед дізнатися, чи 

збирається протилежна сторона навзаєм виконувати своє зобов’язання. З іншого 

боку, норма ст. 538 ЦКУ залишає дуже мало можливостей для сторін виконати 

договір у разі провалу одночасного виконання, адже ця норма дозволяє не лише 

призупиняти виконання, а одразу відмовлятися від договору. В даному випадку ми 

не вбачаємо можливості замінити регулювання Цивільного кодексу України 

подібним до того, яке пропонують Принципи УНІДРУА у статтях 6.1.4 і 7.1.3 ПУ, 

тому що тут йдеться не про текст конкретних норм, а про політику акту в цілому. 

Принципи УНІДРУА політично направлені на збереження договору (favor 

contractus), в той час як Цивільний кодекс такої мети не відображає. 

Наступний, важливий в контексті виконання договору фактор, полягає у тому, 

як повинно здійснюватися виконання: одноразово чи частинами. Принципи 

УНІДРУА визначають, що виконання повинно здійснюватися за один раз, якщо 

обставини не свідчать про інше (ст. 6.1.2 ПУ) [3, c.202]. В доктрині українського 

права теж виділяють два можливі способи виконання: 1) однократний акт або ж 2) 

кілька відокремлених у часі дій [81, c.488]. Проте відповідної статті, в якій би були 

відображені ці способи виконання, Цивільний кодекс не містить.  

Українські цивілісти інколи в цьому контексті роблять посилання на 

ст. 529 ЦК України, яка каже: «Кредитор має право не приймати від боржника 

виконання його обов’язку частинами, якщо інше не встановлено договором, актами 

цивільного законодавства або не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового 

обороту» [5].  

Проте дана стаття кодексу, на нашу думку, більше кореспондує не із 

вищезазначеною статтею 6.1.2 ПУ «Одноразове виконання або виконання 

частинами», а зі статтею 6.1.3 ПУ «Часткове виконання». Так, відповідно до 

ст. 6.1.3(1) ПУ, кредитор може відхилити пропозицію часткового виконання, коли 

настав строк виконання, безвідносно до того, чи така пропозиція супроводжується 
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запевненням про виконання решти зобов’язання. Проте кредитор має право 

відмовитися від часткового виконання, лише якщо це зачіпає його інтереси [3, 

c.203]. Якщо ж в дійсності у нього немає підстав відмовлятися, тоді відмова буде 

розглядатися, як недобросовісна поведінка. Наприклад, боржник пропонує 

кредитору поставити товар двома партіями замість однієї, очевидно, що першу 

партію кредитор не встигне продати до того, як надійде друга партія. У цьому 

випадку часткове виконання не спричинить шкоди для бізнесу кредитора, у нього не 

буде простою між надходженнями товару, тому його відмова приймати часткове 

виконання буде вважатися недобросовісною поведінкою. 

В той же час, щоб у кредитора не виникало жодних незручностей у зв’язку з 

прийняттям часткового виконання, ст. 6.1.3(2) ПУ уточнює, що: «Додаткові витрати, 

понесені кредитором у зв’язку з частковим виконанням, покладаються на боржника, 

не обмежуючи застосування будь-якого іншого засобу правового захисту» [3, c.203].  

У Принципах УНІДРУА була зроблена унікальна річ – було виділено три різні 

ситуації: 1) одноразове виконання; 2) виконання частинами і 3) часткове виконання. 

Цивільний кодекс України намагається усі три ситуації вирішити на основі однієї 

статті 529 ЦК з доволі куцим змістом. Я.М. Шевченко розгорнуто тлумачить цю 

статтю таким чином, що «якщо кредитор не реалізує своє право відмови, тоді 

часткове виконання, здійснене за його згодою, буде вважатися належним 

виконанням» [81, c.488]. 

Замість розширюваних тлумачень, вважаємо за краще в цій ситуації 

використовувати Принципи УНІДРУА на доповнення вітчизняного Цивільного 

кодексу, оскільки в коментарі до ст. 6.1.3 Принципів УНІДРУА чітко зазначено, що 

«кредитор може прийняти часткове виконання і при цьому зберегти за собою права, 

що випливають із порушеного договору, або ж він може прийняти пропозицію 

часткового виконання без жодних застережень, в останньому випадку часткове 

виконання не може більше розглядатися як невиконання» [3, c.204]. 

Також пропонуємо доповнити статтю 529 ЦК України частиною другою, 

сформульованою на основі ст. 6.1.3(2) ПУ, у такій редакції: «Якщо кредитор 

приймає від боржника виконання його обов’язку частинами, то додаткові витрати, 
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понесені кредитором у зв’язку з таким виконанням, покладаються на боржника» [3, 

c. 203]. 

Із внесенням такої зміни у Цивільний кодекс України кредитору стане вигідно 

прийняти виконання по частинах, оскільки у нього не буде виникати жодних 

додаткових витрат у зв’язку з цим. Але навіть із внесенням вищезазначеної зміни у 

Цивільний кодекс, останній, на жаль, не відобразить ідею добросовісності, втілену у 

ст. 6.1.3(1) ПУ, згідно з якою кредитор повинен мати законний інтерес, щоб 

відмовитися приймати часткове виконання, якщо ж реальних підстав у нього немає, 

тоді він повинен погодитися на часткове виконання.  

Крім того у Цивільному кодексі неврегульованою залишається ситуація, коли 

в реальності зобов’язання може бути здійснене одноразово або частинами, а договір 

про це нічого не каже. Ми стоїмо на тій позиції, що ст. 529 ЦК це питання висвітлює 

некоректно, вона більшою мірою стосується часткового виконання, аніж виконання 

за один раз чи частинами. Саме для такої ситуації ст. 6.1.2 ПУ презюмує, що 

зобов’язання за замовчуванням має виконуватися за один раз. 

Також в українському праві залишається без врегулювання ситуація 

неповного, але достатнього виконання, те, що в англійському праві визначається як 

істотне виконання (substantial performance), наприклад, будинок побудований на 

90% [156, 566]. У вітчизняному праві такої доктрини ніколи не існувало, натомість 

ряд авторів вирізняли реальне та належне виконання. Як зазначає Я.М. Шевченко, 

реальне виконання характеризується як факт вчинення певної дії, в той час як 

належне виконання – це якісна характеристика дії [81, c.481]. Але якщо принцип 

належного виконання закріплений у ст. 526 ЦК України [81, c.482], то про реальне 

виконання кодекс взагалі мовчить. Тут слід зазначити, що й у Принципах УНІДРУА 

теж немає відповідної норми про неповне, але достатнє виконання. Проте виходячи 

з того, як сконструйована стаття 6.1.3 Принципів УНІДРУА, на її основі ситуацію 

достатнього, проте неповного (substantial performance) виконання можна вирішити, 

а от на основі статті 529 ЦК України, навіть із внесенням вище запропонованих 

змін, таку ситуацію не врегулюєш. Не можна її врегулювати і на основі доктрити 

українського права, тому що у вітчизняній доктрині «реальне» і «належне» 
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виконання розуміються зовсім не так, як ми висвітлили їх у порівняльному 

контексті. Ми під реальним виконанням мали на увазі те, що було «реально» 

виконане, напротивагу тому, що повинно було бути виконане згідно із договором – 

«належне» виконання. Іншими словами, ми провели паралель між тим, що у 

вітчизняній цивілістиці визначається як реальне виконання і англійською 

концепцією істотного, проте неповного виконання, в той час як в поняття належне 

виконанням ми вклали такий зміст, щоб воно збігалося із англійською концепцією 

точного дотримання умов договору під час виконання (precise and exact 

performance) [161, c.800].  

Проте з точки зору класичної української доктрини, поняття «реальне» і 

«належне» виконання не мають між собою співвідношення, і тим більше вони не 

корелюють із поняттями «істотне» та «точне» виконання. «Реальне» та «належне» 

виконання в українському праві визначаються як принципи, а не як характеристики. 

Відповідно до принципу належного виконання, виконання повинно відбуватися 

належними сторонами стосовно належного предмету, належним способом в 

належний час у належному місці (при цьому належність визначається радше за 

нормами Цивільного кодексу, а не за умовами договору) [83, c.32-42; 82, с.159-161]. 

Щодо принципу реального виконання, то цим принципом охоплюється 

обов'язковість виконання зобов’язання в натурі, тобто здійснення боржником саме 

тієї дії, яку прямо передбачено в зобов’язанні, без заміни цієї дії грошовим 

еквівалентом»
12

 [82, с.162]. На нашу думку, ці принципи носять узагальнюючий 

характер, через що вони мало помічні при вирішенні конкретних питань, що 

виникають при виконанні договору. Тому пропонуємо доповнити зміст принципів 

«належного» та «реального» виконання, так щоб вони висвітлювали точне і 

бездоганне виконання напротивагу ситуації неповного, проте істотного виконання.  

Виконання грошових зобов’язань. У Принципах УНІДРУА та Цивільному 

кодексі містяться кореспондуючі норми на випадок, коли боржник має перед 

кредитором ряд грошових зобов’язань, а його один платіж не покриває всю їхню 

суму. Стаття 6.1.12(1) ПУ та стаття 534 ЦК України однаково регулюють дане 

                                                           
12

 Критика принципу реального виконання наводиться у п. 3.4 цього Розділу 
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питання, зазначаючи, що платіж, в першу чергу, покриває витрати кредитора, потім 

проценти і в останню чергу – основне тіло боргу. Незначна різниця між цими 

нормами полягає у тому, що Цивільний кодекс оперує терміном «черговість 

погашення вимог», в той час як Принципи УНІДРУА вживають поняття 

«віднесеність платежів». Крім того, у Принципах УНІДРУА регулювання більш 

розширене, у ч. 2 та 3 статті 6.1.12 ПУ зазначено, що якщо боржник не робить свій 

вибір по віднесенню платежу, коли його зобов’язання безпроцентні, тоді кредитор 

вправі обирати, для погашення якого зобов’язання віднести платіж, або ж платіж 

вважається віднесеним до того зобов’язання, яке задовольняє одну з таких вимог: 

«(a) зобов’язання, яке вже є чинним або перше набирає чинності; (b) зобов’язання, 

за яким кредитор має найменше забезпечення виконання; (c) зобов’язання, яке є 

найбільш обтяжливим для боржника; (d) зобов’язання, яке виникло першим. Якщо 

жоден з даних критеріїв не може бути застосованим, платіж відноситься до кожного 

з зобов’язань пропорційно» [3, c.224]. Статтю 534 Цивільного кодексу України 

рекомендуємо доповнити ч. 2 та 3, сформульованими подібно до ч. 2 та 3 ст. 6.1.12 

Принципів УНІДРУА. 

На прикладі положень про виконання можемо сказати наступне: цивільний 

кодекс містить недостатньо правового матеріалу для врегулювання всіх аспектів 

виконання, і доктринальними твердженнями ці прогалини заповнити неможливо. 

Оскільки, як нам вбачається, українська наука має тенденцію до надмірних 

теоретизувань, структурувань матеріалу, виведення різного роду категорій і 

проведення дискусій, в яких науковці намагаються віднаходити все нові і нові 

аспекти певного явища. При цьому усі ці теоретизування є надбудовами на базі 

радянської науки, що давно не має відношення до сучасної практики. Тому ми 

навіть не припускаємо можливості того, щоб суддя, якщо він не може вирішити 

певне питання на основі норми кодексу, міг би зробити це на основі української 

доктрини цивільного права. Тобто в українській юрисдикції просто немає іншого 

вибору, як застосовувати Принципи УНІДРУА додатково до кодексу. 
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3.3. Ускладнення та неможливість виконання 

Для врегулювання ситуації, коли договір неможливо виконати у зв’язку з 

об’єктивною перешкодою, Цивільний кодекс України містить норму про такі 

підстави звільнення від відповідальності як «випадок» та «непереборна сила», в 

свою чергу, в Принципах УНІДРУА передбачена норма про форс-мажор. Отже, 

порівнянню підлягає форс-мажор без випадку. Очевидно, що дані підстави для 

звільнення від відповідальності обидва акти перейняли із французького права. З 

семантичного тлумачення випливає, що «форс-мажор» та «непереборна сила» – це 

те ж саме поняття, другий термін відображає сутність першого в перекладі на 

українську мову, тому і концепція, яку несуть в собі ці терміни, повинна  бути 

однаковою. Проте, слід зауважити, що Вищий господарський суд України у листі 

від 09.09.01 № 01-2.2/279 зазначив, що категорії «форс-мажор» та «непереборна 

сила» не треба ототожнювати, оскільки категорія «форс-мажор» включає в себе 

події із суспільного життя, наприклад, ембарго, військові дії, протести, та природні 

стихійні явища, тоді як категорія «непереборна сила» охоплює лише стихійні 

природні явища [16]. Базуючись на дослідженій в попередньому розділі концепції 

форс-мажору, як вона визначена у французькому праві, ми однозначно стверджуємо, 

що норма чинного Українського цивільного кодексу про «непереборну силу» 

відповідає нормі про форс-мажор Наполеонівського кодексу, тому розмежування 

«форс-мажору» та «непереборної сили» є недоречним і надалі ми ці терміни будемо 

використовувати  взаємозамінно. 

Тож, згідно із доктринальним визначенням французького права форс-мажор 

повинен являти собою непереборну силу, яка має спричиняти цілковиту 

неможливість виконання, а не просто його обтяження, непередбачувану, зовнішню 

для боржника обставину [144, c.24]. Стаття 7.1.7 «Форс-мажор» Принципів 

УНІДРУА визначає ці характеристики так, що сторона звільняється від 

відповідальності за невиконання договору, якщо вона доведе, що перешкода у 

виконанні договору виникла з причин, які не залежали від її волі, і які вона не могла 

передбачити, укладаючи договір, якщо при цьому перешкоди неможливо було ні 
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уникнути, ні подолати [3, c.268]. В той же час Цивільний кодекс України не надає 

жодних характеристик визначенню непереборної сили.  

Крім загальної норми про форс-мажор, Принципи УНІДРУА містять іще 

додаткові норми, що регулюють поведінку сторін при виникненні форс-мажору 

(7.1.7 (3)ПУ), ситуацію тимчасової дії форс-мажору (7.1.7(2)ПУ) та встановлюють, 

які засоби правового захисту залишаються доступними кредитору (7.1.7(4)ПУ). 

Подібних норм вітчизняний цивільний кодекс не містить. 

За фактичної відсутності в законодавстві України багатьох аспектів правового 

регулювання форс-мажору, обов’язково треба дослідити це питання з точки зору 

судової практики. Порівняльному аналізу в такому випадку підлягає кожен окремий 

аспект регулювання форс-мажору Принципів УНІДРУА у відношенні до 

практичного вирішення цих питань в українському судочинстві, а саме: визначення 

форс-мажору, повідомлення про форс-мажор; тимчасова дія форс-мажору; 

загальні наслідки форс-мажору для договору.  

Визначення форс-мажору. Не маючи законодавчо закріпленого визначення 

форс-мажору, або ж критеріїв його визначення, чи чіткого переліку видів форс-

мажорних обставин, українські судді почали опиратися на документи, якими 

можливо підтвердити фактичне існування тих чи інших обставин непереборної 

сили. Зрештою, перелік цих документів формалізувався, і встановилася судова 

практика, згідно з якою належними доказом вважається висновок Торгово-

промислової палати України
13

. 

Слід зауважити, що із самого Закону України «Про торгово-промислові палати 

в Україні» прямо не випливає, що ТПП України повинна посвідчувати факт форс-

мажору [12]. За задумкою законодавця, ТПП України повинна бути тим органом, 

який посвідчує форс-мажорні обставини у комерційних відносинах з іноземним 

елементом. Проте судова практика склалася так, що висновок ТПП України про 

форс-мажор став вважатися чи не єдиним беззаперечним доказом наявності 

обставин непереборної сили.  

                                                           
13

 Див. постанови ВГСУ від 24 травня 2011 року № 11/84, від 9 жовтня 2013 року № 904/3070/13, від 6 листопада 
2013 року № 904/3069/13 [186, 187, 188]. 
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Висновок ТПП про форс-мажор ґрунтується на документах, які подає заявник. 

Оскільки ТПП України не проводить виїзних перевірок чи інших власних експертиз 

для встановлення форс-мажорних обставин, виникає запитання, чому сам суд 

безпосередньо не схильний приймати як докази будь-які інші документи, що можуть 

засвідчувати факт форс-мажору?  

Ми знайшли відповідь у справі № 11/84 ЗАТ «Новомиргородський цукор» 

проти ПП «Агростар» [186]. У цій справі суд першої інстанції взяв до уваги 

висновок ТПП України, яким засвідчувався факт, що мала місце «посуха, через яку 

втратився урожай цукрового буряка» [186]. В той же час протилежна сторона як 

докази для спростування даного факту подала 2 довідки управління з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи; лист Українського гідрометеорологічного центру Міністерства 

надзвичайних ситуацій України; звіти про динаміку приросту цукрових буряків; а 

також копію договору страхування сільськогосподарських культур та 

бухгалтерської довідки страхової компанії про те, що страхових випадків не було та 

відшкодувань не проводилось [186]. Частина доказів протилежної сторони були 

визначені як неналежні, інша – взагалі судом першої інстанції не взята до уваги. У 

цій справі ВГСУ підтвердив рішення суду першої інстанції, чим ще раз довів, що 

тільки висновок ТПП України є дійсним доказом для посвідчення наявності 

обставин непереборної сили.  

З обставин цієї справи випливає, що за відсутності матеріальних норм, на які 

суддя міг би опертися для визначення форс-мажору, йому доводиться вибірково 

ставитися до доказів, щоб прийняти лише той з них, який, на його думку, засвідчує 

реальний стан справ, і з формальних підстав відкинути усі інші. 

Якби судді застосували для визначення форс-мажору ст. 7.1.7(1) Принципів 

УНІДРУА, тоді вони могли б приймати всі докази і кожен з них почергово 

співставляти із критеріями форс-мажору, такими як: очевидна наявність перешкоди, 

її непередбачуваність, цілковита неможливість виконання, незалежність від волі 

боржника, причинно-наслідковий зв'язок. Таким чином судді самі встановлювали б 

факт форс-мажору, а не посилались би на висновок ТПП України як на безперечний 
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доказ форс-мажору. Але склалося так, що судді частину своєї роботи переклали на 

іншого суб’єкта, бо у них не було матеріальної норми, на основі якої вони могли б 

самостійно виконувати цю роботу. Цю некоректну практику можна змінити у разі 

повсякчасного застосування ст. 7.1.7(1) Принципів УНІДРУА. Так наприклад, у 

справі №2a-9871/12/2670 ТОВ «Сінтез-Ойл» проти ДПІ у Голосіївському р-ні м. 

Києві рішення суду значною мірою ґрунтувалося на тому, що сторони в своєму 

договорі як право, що застосовується, вказали Принципи УНДРУА, а розглянуті 

обставини неможливості завершити поставку відповідали визначенню «форс-

мажору» наданому у ст. 7.1.7(1) Принципів [189]. 

На нашу думку, у національній правовій системі повинна існувати матеріальна 

норма права, в якій наводяться характеристики форс-мажору, а суд повинен 

приймати всі докази, і на основі цієї норми визначати, чи свідчать надані докази про 

факт форс-мажору та спричинення ним цілковитої неможливості виконання. 

Повідомлення про форс-мажор. Попри нібито вирішальну значимість у 

судовому спорі висновку ТПП України про засвідчення форс-мажору, насправді на 

вирішення справи на користь особи, яка просить суд звільнити її від 

відповідальності за невиконання зобов’язання, впливає іще одна обставина, а саме: 

доведеність стороною, на боці якої мав місце форс-мажор, що вона «вжила всіх 

залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання» [5]. Судді 

виходять із того, що в українському приватному праві існує інститут вини, 

відповідно до якого вина презюмується (ст. 614(1) ЦК України) [5], а отже навіть у 

разі форс-мажору особа повинна доводити свою невинуватість.  

Якщо виходити із загальної вимоги закону доводити невинуватість, то судам 

повинно було б бути достатньо встановлення факту форс-мажору для звільнення 

особи від відповідальності; це випливає із того, як сформульована стаття 617(1) ЦК 

України «Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання»: 

«Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення 

зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або 

непереборної сили» [5]. 
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Проте на практиці виявилося, що самого факту форс-мажору недостатньо, 

суди також зважають на те, як поводилася особа при форс-мажорних обставинах.  

Наприклад, у справі № 904/3069/13 ТОВ «Украгросервіс Т.О.В.» проти 

Державного підприємства «Дослідне Господарство «Дніпро» визначається як один 

із значимих фактів, те що «листом … [у прийнятні строки – прим. Білоус О.С.] 

відповідач повідомив позивача про настання форс - мажорних обставин після 

укладання договору поставки» [187]. 

Більш детально це питання висвітлено у справі № 11/84 ЗАТ 

«Новомиргородський цукор» проти ПП «Агростар». У фактах справи вказується, що 

в договорі сторін спору була прописана умова, відповідно до якої: «у разі 

виникнення обставин, визначених сторонами як форс-мажорні, ПП «Агростар» 

зобов’язана попередити ЗАТ «Новомиргородський цукор» про них за допомогою 

наявних засобів зв’язку в дводенний строк» [186].  

Для доведення факту виконання умови договору щодо повідомлення про 

обставини надзвичайного характеру, ПП «Агростар» надав суду копію листа, 

адресованого ЗАТ «Новомиргородський цукор». Вищий господарський суд України 

вирішив, що «відповідачем доведено факт повідомлення позивача про виникнення 

форс-мажорних обставин» і визначив це як «вжиття усіх залежних від боржника 

заходів для недопущення господарського правопорушення» [186], що на додачу до 

висновку ТПП України вплинуло на рішення суду на користь сторони, на боці якої 

мав місце форс-мажор.  

Отже, з обставин вищенаведеної справи випливає, що сформувалася певна 

договірна практика, підтверджена судовою позицією стосовно того, що протилежну 

сторону потрібно своєчасно повідомляти про появу форс-мажору, і факт здійснення 

такого повідомлення суд вважає значимим. На нашу думку, не раціонально 

обґрунтовувати значимість повідомлення про форс-мажор з точки зору доведення 

цим вчинком відсутність вини, оскільки норма про форс-мажор в собі вже місить 

виправдання вини. 

Повідомлення про форс-мажор є важливим з інших причин, а саме з точки 

зору нормального регулювання координації дій між сторонами за наявності форс-
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мажору, що випливає з принципу добросовісності і чесного ведення справ. І тому в 

законодавстві повинна була б існувати відповідна регуляторна норма про обов’язок 

повідомляти іншу сторону про форс-мажор. Але така норма в Цивільному кодексі 

відсутня. 

За відсутності норми закону та відповідної умови в договорі, суддям варто 

звертатися до ст.7.1.7(3) Принципів УНІДРУА, якою встановлюється обов’язок 

вчасно і належним чином (тобто потрібно описати перешкоду та її «вплив на 

здатність виконати договір») повідомляти іншу сторону про виникнення форс-

мажору і відповідальність у вигляді «збитків, що стали наслідком неотримання 

такого повідомлення» [3, c.268]. 

Загалом нами вбачається дуже влучним застосування ст. 7.1.7(3) Принципів 

УНІДРУА у ситуації, де суддям доводиться оцінювати факт повідомлення 

протилежної сторони про форс-мажор.  

Тимчасова дія форс-мажору. У справі № 0870/1262/12 ТОВ «Ізміт» проти ДПІ 

в Шевченківському р-ні м. Запоріжжя один із аспектів спірного питання стосувався 

тимчасової дії форс-мажору. За фактами справи, ДПІ оштрафував ТОВ «Ізміт», 

оскільки останній вчасно не зарахував виручку від експортної операції на валютний 

рахунок. Позивач оскаржував санкцію ДПІ, аргументуючи це тим, що його 

іноземний контрагент проплатив йому лише частину суми за договором і затримався 

із рештою суми у зв’язку із форс-мажором [190]. А відповідно до Закону України 

«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» строк здійснення 

економічної операції в іноземній валюті зупиняється у разі виникнення форс-

мажору на весь період його дії, та продовжує свій перебіг з дня, наступного за днем 

закінчення форс-мажору [13]. Не маючи крім цієї норми інших вітчизняних 

законодавчих норм, згідно з якими можна було розглянути характеристику і правові 

наслідки тимчасової дії перешкоди, суд звернувся до ст. 7.1.7(2) Принципів 

УНІДРУА. На її основі суд дійшов до висновку, що якщо перешкода є лише 

тимчасовою, тоді звільнення від відповідальності допускається тільки на період 

часу, який є розумним з точки зору очікування, що договір все ще буде виконаний 

[190]. 
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Ми вважаємо, що в ні законі, ні в договорі неможливо наперед встановити 

граничний строк дії форс-мажору, а тому доцільно у разі необхідності вирішення 

цього питання застосувати ст. 7.1.7 (2) ПУ. 

Загальні наслідки впливу форс-мажору на договір.  

Цивільний кодекс України передбачає наступні наслідки впливу форс-мажору 

на договірні відносини: якщо зобов’язання сторони договору, на боці якої виник 

форс-мажор, негрошове, тоді вона звільняється від виконання цього зобов’язання 

(ст. 607 ЦКУ) та не повинна сплачувати збитки (ст. 617 ЦКУ) чи неустойку 

(ст. 550(3) ЦКУ) за його невиконання; проте якщо боржник не зміг у зв’язку із форс-

мажором виконати грошове зобов’язання, тоді він повинен заплатити ціну 

грошового зобов’язання, а також 3 % річних за користування чужими грошима та 

індекс інфляції (ст. 625 ЦКУ), водночас він звільняється від сплати неустойки 

(ст. 550(3) ЦКУ) [5]. 

Принципи УНІДРУА у статтях 7.1.7 «Форс-мажор» та 7.4.9 «Проценти на 

несплачену суму грошей» пропонують ті ж самі вирішення, що й вітчизняний 

цивільний кодекс. З єдиною різницею, що Принципи УНІДРУА на додачу до 

процентів дозволяють також і вимагати відшкодування збитків, якщо такі настали у 

разі невиконання грошового зобов’язання, незважаючи навіть на те, що невиконання 

сталося через форс-мажор. Оскільки в українському праві збитки – це захід 

відповідальності (а не спосіб компенсації, як в Принципах УНІДРУА), а форс-мажор 

є підставою для звільнення від відповідальності, тому українські правники навряд 

чи прихильно поставляться до ідеї відшкодування збитків в такому разі. 

Слід зауважити, що передбачений Цивільним кодексом механізм регулювання 

наслідків форс-мажору не є одразу очевидним з розташування і тексту норм 

кодексу, цей механізм можна простежити тільки застосувавши професійне 

тлумачення. Натомість у Принципах УНІДРУА норми про наслідки форс-мажору 

краще впорядковані і є більш чіткими. 

Щодо чіткості, то у Цивільному кодексі не уточнюється, які засоби правового 

захисту залишаються доступними кредитору при наявності форс-мажорних 

обставин. 
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В той же час у ст. 7.1.7(4) Принципів УНІДРУА наводиться наступний перелік 

таких засобів: право притримати власне виконання, розірвати договір, вимагати 

процентів з несплачених грошей [3, c.268].  

Детально слід розглянути право кредитора на проценти з невиконаного у 

зв’язку з форс-мажором грошового зобов’язання. У Цивільному кодексі встановлена 

3% процентна ставка, у Принципах УНІДРУА вказано, що процентна ставка 

вираховується як середня ставка банківського короткострокового кредитування 

першокласних позичальників [3, c.326]. Як і Принципи (ст. 7.4.13) так і Цивільний 

кодекс (ст.625(2)) передбачають, що інша ставка може бути встановлена у договорі. 

Проте слід враховувати, що в українській юрисдикції договірні проценти за 

невиконання можуть співпасти із визначенням пені, яка є заходом відповідальності і 

не може вживатися у тому разі, коли закон звільняє від відповідальності. Принаймні 

такого висновку дійшли суди у справах № 904/3070/13 ТОВ «Украгросервіс Т.О.В.» 

проти ТОВ «Украгрохім» та № 904/3069/13 ТОВ «Украгросервіс Т.О.В.» проти 

Державного підприємства «Дослідне Господарство «Дніпро». В обох справах суди 

дійшли до висновку «про задоволення позовних вимог в частині стягнення з 

відповідача на користь позивача лише суми основного боргу», тоді як встановлені у 

договорі проценти суд визначив, що «за своєю правовою природою ці проценти 

підпадають під визначення неустойки, а саме пені, згідно статті 549 ЦК України» 

[187]. 

Загалом можна констатувати, що відповідно до українського права та 

Принципів УНІДРУА форс-мажор не є підставою для звільнення від 

відповідальності за невиконання грошового зобов’язання.  

Для вирішення ситуації фінансових труднощів у Принципах УНІДРУА 

передбачені положення про ускладнення.  

Поняття «ускладнення», передбачене Розділом 2 Глави 6 Принципів 

УНІДРУА, кореспондує поняттю «істотна зміна обставин» статті 652 Цивільного 

Кодексу України. Обидва поняття мають на увазі ситуацію ускладнення у виконанні 

договірного зобов’язання у зв’язку з істотною зміною обставин.  
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В обох актах наведені подібні ознаки для визначення обставин, що істотно 

змінилися чи ускладнили виконання. Такими ознаками, зокрема, є: 1) обставини, які 

не могли бути передбачені в момент укладення договору (ст. 6.2.2(b) ПУ – 

ст.652(2)(1)ЦКУ); 2) обставини, непідконтрольні боржнику (ст. 6.2.2(c) ПУ – 

ст.652(2)(2)ЦКУ); 3) боржник не брав на себе ризик настання цих обставин 

(ст. 6.2.2(d) ПУ – ст.652(2)(4)ЦКУ). Єдиною технічною відмінністю є те, що 

Принципи характеризують ускладнення як істотну зміну обставин (ст. 6.2.2(а) ПУ), 

натомість Цивільний кодекс істотну зміну обставин визначає як «порушення 

співвідношення майнових інтересів сторін і позбавлення заінтересованої сторони 

того, на що вона розраховувала при укладенні договору» (ст. 652(2)(3)ЦКУ) [5]. При 

цьому термін «ускладнення» в кодексі не вживається. Принципи, в свою чергу, 

визначають, що ускладнення має місце тоді, коли виникають «події, які суттєвим 

чином змінюють рівновагу договірних зобов’язань або в бік збільшення вартості 

виконання зобов’язань, або зменшення обсягу отримуваного стороною договору 

виконання» [3, c.240]. Очевидно, що характеристика, надана кодексом умовам, які 

істотно змінюють обставини початкового укладеного договору, та визначення 

Принципами УНІДРУА «ускладнення» є доволі схожими. 

Також слід зауважити, що Принципи УНІДРУА містять норму, відповідно до 

якої, навіть якщо виконання договору для однієї зі сторін стає більш обтяжливим, 

все одно вона повинна продовжувати виконувати своє зобов’язання (ст. 6.2.1 ПУ) [3, 

c.239]. В ЦК подібної норми немає. Якщо підходити до питання суто теоретично, то 

ця норма не є важливою, бо вона всього лише повторює загальний принцип pacta 

sunt servanda. 

Обидва акти визначають, що у разі ускладнення/істотної зміни обставин 

договір може бути змінений або розірваний. Проте за Принципами УНІДРУА, 

сторони мають розпочати переговори задля адаптації договору до нових обставин. І 

лише у разі недосягнення позитивного результату вони можуть звертатися до суду 

за зміною чи розірванням договору. Відповідно ж до ЦК України, сторони одразу 

можуть не лише змінювати, але й розривати договір самостійно, або звертатися до 

суду за розірванням чи зміною договору. Попри ніби незначну відмінність у 
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регулюванні, очевидним є те, що в Принципах УНІДРУА простежується намагання 

зберегти договір (favor contractus), тому сторін спонукають до переговорів, а не до 

того, щоб вони одразу розривали договір. Так само Принципи УНІДРУА 

спрямовують суд на розуміння того, що в його дискреційних повноваженнях не 

лише припиняти, але й змінювати договір. У коментарі до Принципів зазначено: 

«обставини можуть скластися навіть так, що ні припинення, ні перегляд не будуть 

доречними, і в результаті єдиним розумним виходом для суду буде або спрямувати 

сторони на відновлення переговорів з метою досягнення згоди у перегляді договору, 

або з метою підтвердження умов договору в їхньому початковому вигляді» [3, 

c.250]. На противагу цьому, Цивільний кодекс зазначає, що у судовому порядку 

змінити договір у зв’язку з істотною зміною обставин можливо лише у виняткових 

випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне 

для сторін шкоду, вищу за затрати, необхідні для виконання зміненого договору 

(ст. 652(4) ЦК) [5]. Як можна бачити, український законодавець неприхильно 

ставиться до того, щоб суд мав повноваження змінювати договір. Це означає, що в 

українській юрисдикції встановлення судом факту істотної зміни обставин 

автоматично означає розірвання, можливості збереження договору практично не 

існує.  

Отже, навіть при такій надзвичайній схожості у регулюванні між Принципами 

УНІДРУА та Цивільним кодексом, простежується різниця у ставленні до ідеї favor 

contractus. 

Не можна не зауважити той факт, що в Україні Принципи УНІДРУА у 

судових рішеннях згадувалися у дуже невеликій кількості випадків (21 справа
14

), 

при цьому посилання на Принципи у переважній більшості  випадків (10 справ) 

стосувалося ситуації ускладнення. Виникає питання: чому маючи ледь не аналогічне 

вітчизняне законодавство, адже як ми вище довели ст. 652 ЦКУ цілком кореспондує 

Розділу 2 Глави 6 ПУ «Ускладнення», судді в українській юрисдикції звертаються 

до Принципів УНІДРУА? Проаналізувавши судову практику застосування норм про 

ускладнення/істотну зміну обставин, ми дійшли до висновку, що українські судді, 

                                                           
14

 див. на сайті http://www.unilex.info/. 
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по-перше, обґрунтовують свої рішення, винесені на підставі ст. 652 ЦК України, 

визначенням «ускладнення» згідно з Принципами УНІДРУА, оскільки термін 

«ускладнення», будучи відсутнім у Цивільному кодексі, на практиці виявився дуже 

потрібним, бо без нього суду важко резюмувати, у чому ж полягає істотна зміна 

обставин (справа № 5011-18/3397-2012 підприємство «Хрещатик» проти ТОВ 

«КТМ» [175]).  

По-друге, до Принципів УНІДРУА українські суди вдаються, коли виявляють, 

що внаслідок істотної зміни обставин становище особи не стало настільки вкрай 

економічно важким, щоб потрібно було змінювати чи розривати договір. Такий свій 

висновок суди обґрунтовують саме на підставі ст. 6.2.1 Принципів УНІДРУА, згідно 

з якою боржник все одно повинен продовжувати виконувати договір навіть у разі 

виникнення обтяження (справа № 17/059/060/061-09, справа № 7/72) [177, 182]. 

Тобто, здавалось би, ст. 6.2.1 ПУ не є важливою, оскільки дублює принцип pacta 

sunt servanda, проте на практиці вона виявилася дуже потрібною суддям.  

Слід також зауважити, що положення ст. 6.2.3 ПУ, в яких виписані широкі 

судові повноваження щодо вирішення ситуації ускладнення вважаються такими, які 

репрезентують принцип добросовісності [3, c.19]. 

Отже, підсумуємо: 

1. Питання звільнення від відповідальності у зв’язку із об’єктивною 

неможливістю виконання є дуже вагомим в договірному праві, тому куце 

формулювання вітчизняної норми про непереборну силу є великим упущенням.  

За ситуації, що склалася, норма Принципів УНІДРУА про форс-мажор є не те, що 

практично корисною, а просто таки необхідною в українській юрисдикції. 

2. Не меншу важливість в українській юрисдикції мають норми Принципів 

УНІДРУА про ускладнення. Якщо теоретично ми визначили, що відмінності між 

Принципами УНІДРУА та Цивільним кодексом стосовно регулювання ускладнення 

та істотної зміни обставин дуже незначні, то на практиці виявилося, що ці 

відмінності мають значний ефект. 
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3.4. Невиконання договору 

Найбільш важливим питанням у регулюванні договірних відносин, як 

зазначив А. Розетт «серцевиною» договірного права, є питання наслідків 

невиконання договору, оскільки саме з цього питання виникає абсолютна більшість 

судових спорів [149, с.441]. Ми вважаємо, що про ефективність правової системи 

загалом можна судити з того, як у ній сформульовані положення щодо засобів 

правового захисту у зв’язку з невиконанням. В українському законодавстві 

невиконання визначається як «порушення зобов’язання» (ст. 610 ЦКУ), Принципи 

УНІДРУА оперують лише поняттям невиконання. Відповідно до ст. 7.1.1 ПУ 

невиконання охоплює три ситуації: цілковите невиконання, виконання із 

запізненням та неналежне виконання. Відповідно до ст. 610 ЦКУ, порушення 

зобов’язання охоплює лише дві ситуації: цілковите невиконання та неналежне 

виконання. І окремо від цих ситуацій у ст. 612 ЦКУ розглядається «прострочення 

боржника». 

В ситуації невиконання Принципи УНІДРУА, в першу чергу, пропонують 

кредитору надіслати повідомлення боржнику про надання додаткового строку для 

виконання (ст. 7.1.5 ПУ), або ж надають право боржнику самому звернутися до 

кредитора із запевненням, що він виправить невиконання (ст. 7.1.4 ПУ). І лише якщо 

таким чином неможливо досягти результату, тоді Принципи УНІДРУА, в другу 

чергу, передбачають, що кредитор може звернутися до суду з вимогою про 

примусове виконання (ст. 7.2.2 ПУ) або розірвати договір (ст. 7.3.1(3) ПУ). У будь-

якому з усіх цих випадків кредитор має право на відшкодування збитків, якщо такі 

настали у зв’язку з невиконанням (ст. 7.4.1 ПУ). В тому числі збитки сплачуються 

навіть якщо невиконання було виправлено, але збитки при цьому не були усунуті. 

В свою чергу українське право у разі порушення зобов’язання передбачає 

наступні правові наслідки: 1) припинення зобов’язання; 2) зміна умов зобов’язання; 

3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди (ст.611 ЦКУ) [5]. 

Тобто, якщо Принципи УНІДРУА, маючи на меті збереження договору (favor 

contractus), своїм регулюванням спонукають сторони після факту невиконання все ж 
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таки успішно завершити їхні договірні відносини, то ЦК України, як можна бачити 

зі статті 611, таких вирішень не передбачає. Наприклад, у Цивільному кодексі немає 

норми, яка б зобов’язувала кредитора надсилати боржнику повідомлення з вимогою 

про виконання у додатково наданий строк, тобто кредитор одразу у випадку 

істотного порушення може розірвати договір чи відмовитися від договору у всіх 

випадках, коли це встановлено договором або законом. 

Розірвання. Як Принципи так і Цивільний кодекс дозволяють одностороннє 

розірвання договору у разі істотного порушення (ст.7.3.1 ПУ- ст.651(2) ЦКУ). 

Обидва акти однаково вказують, що істотне порушення має місце тоді, коли сторона 

суттєво позбавлена того, на що вона розраховувала, укладаючи договір. Але крім 

цього критерію, Принципи УНІДРУА іще додатково встановлюють ряд інших 

критеріїв, які мають братися до уваги в оцінюванні істотності порушення. 

Наприклад, відповідно до ст. 7.3.1(2)(b) ПУ, якщо в договорі зазначалося, що точне 

дотримання специфікацій є важливим, тоді будь-яке порушення договору буде 

вважатися істотним [3, c.283]. Цивільний кодекс точно такої норми не містить, адже 

вимога ідеального дотримання умов договору характерна для англійського права, 

яке на вітчизняну систему права не мало впливу. Проте в ч. 2 ст.651 ЦК зокрема 

сказано, що договір може бути розірвано у інших випадках, встановлених 

договором. Така норма цілком відповідає ідеї Принципів УНІДРУА про те, що в 

деяких договорах строге дотримання суті договору [3, c.285] може визначати 

істотність невиконання, і таким чином впливати на наявність права на розірвання.  

З-поміж інших чинників, які Принципи УНІДРУА пропонують суддям брати 

до уваги оцінюючи істотність невиконання – це те, чи боржник зумисно невиконав 

договір (ст.7.3.1(2)(с)ПУ) і чи є підстави у кредитора сподіватися на виконання в 

майбутньому (ст.7.3.1(2)(d)ПУ), а також, те чи не завдасть боржнику, 

непропорційних збитків розірвання договору (ст.7.3.1(2)(e)ПУ), якщо він все ж 

готувався виконати своє зобов’язання, і поніс у зв’язку з цим певні розтрати [3, 

c.283]. Що цікаво, в самих Принципах УНІДРУА положення про істотність 

невиконання не розглядається крізь призму принципу добросовісності (ст.7.3.1 не 

зазначена в переліку тих 38 статтей Принципів, які репрезентують принцип 
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добросовісності [3, с.19]), проте І.А. Діковська вбачає у цьому положенні прояв 

принципу добросовісності [50, с. 361]. Частково ми можемо з нею погодитися, з 

огляду на останню з розглянутих норм, яка розрахована на добросовісного 

боржника, що просто не встиг чи іншим чином не зумів виконати зобов’язання. 

Вважаємо, що судді української юрисдикції розглядаючи істотність невиконання 

можуть базувати свою оцінку на критеріях, встановлених у ст.7.3.1 ПУ.  

В українському праві вирізняють два окремих способи припинення 

зобов’язання в односторонньому порядку у зв’язку з істотним порушенням: відмова 

від договору (ст. 651(3) ЦКУ) та розірвання договору (ст. 651(2) ЦКУ). Розірвання в 

українському праві, як і у французькому, здійснюється шляхом звернення до суду, в 

той час як відмова від договору вчиняється самостійно постраждалою стороною, 

якщо право такої відмови встановлено договором або законом. Як приклад 

встановленого законом права на відмову від договору може слугувати ст. 740 ЦКУ у 

якій, зокрема, сказано, що одержувач безстрокової ренти має право розірвати 

договір у разі, якщо платник ренти прострочив її більш як на 1 рік [80, c.458]. Хоча 

тут йдеться про відмову, законодавець сам не дотримався розрізнення правової 

термінології і вжив термін «розірвання», що свідчить про те, що, вочевидь, таке 

розрізнення насправді є зайвим. Ми дотримуємося тієї позиції, що право на 

розірвання повинно реалізуватися шляхом повідомлення іншої сторони без 

залучення суду, так як це зазначено у ст. 7.3.2 Принципів УНІДРУА «Повідомлення 

про розірвання». Навіть якщо зберегти те регулювання, яке пропонує Цивільний 

кодекс, тобто наявність обох способів припинення договору, то все одно норму про 

відмову від договору потрібно доповнити роз’ясненням, що відмова відбувається 

шляхом надсилання повідомлення, як у Принципах УНІДРУА. Коментатори 

Цивільного кодексу Коментаря за ред. О.В. Дзери прямо вказують, що в кодексі з 

цього приводу є прогалина. Так, у коментарі до ст. 653 ЦК України сказано: «У 

законі, на жаль, не визначено, у який момент договір вважається … розірваним у 

разі односторонньої відмови від нього… Мабуть, правильніше було б вважати, що 

при односторонній відмові від договору… договір… є розірваним з моменту 

одержання контрагентом повідомлення про відмову від договору (за аналогією з 
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офертою та акцептом при укладенні договору)» [64, c.184]. Тобто як можна бачити, 

логіка все одно веде до того вирішення, яке постановлене у ст. 7.3.2 Принципів 

УНІДРУА, тому навіщо використовувати аналогії, якщо можна прямо звертатися до 

Принципів УНІДРУА як загальних принципів права.  

Крім того ми вважаємо, що перед розірванням кредитор має надавати 

додатковий час боржнику для виконання (Nachfrist). Для цього пропонуємо статтю 

612 «Прострочення боржника» доповнити процедурою Nachfrist, як вона виписана у 

ст. 7.1.5 Принципів УНІДРУА. І.А. Діковська теж стоїть на позиції необхідності 

пред’явлення кредитором вимоги виконання договору у додатковий строк [51, с.7].   

В українському праві правові наслідки чи то односторонньої відмови чи 

розірвання через суд є однаковими: договір вважається розірваним, відносини на 

майбутнє припиняються, за постраждалою стороною залишається можливість 

відшкодування збитків. Особливістю українського права є те, що воно забороняє 

сторонам проводити реституцію у зв’язку з розірванням договору (ст.653(4)ЦКУ). 

В свою чергу, Принципи УНІДРУА встановлюють, що внаслідок розірвання 

договір припиняється не повністю, чинними залишаються положення про 

конфіденційність, про вибір суду тощо (ст. 7.3.5(3) ПУ). Крім того, Принципи 

УНІДРУА допускають проведення реституції, але лише на вимогу сторони, а не як 

прямий наслідок розірвання (ст. 7.3.6 ПУ). Вважаємо, що норма Принципів про 

збереження чинності окремих положень розірваного договору є доволі логічною і 

могла б доповнити українське право, хоча, з іншого боку, така норма не є важливою 

з огляду на її очевидний характер. 

Щодо реституції, то українське право є унікальним своєю загальною 

забороною реституції у випадку розірвання, жодна з розглянутих континентальних 

національних правових систем не містить такої норми чи навіть доктринальної 

пропозиції такого вирішення. На перший погляд, така норма виглядає об’єктивно 

чесною, адже усуває можливості для безпідставного збагачення кредитора, який не 

отримав виконання, бо таким чином він може повернути собі надане за договором, 

ще й стягнути з боржника збитки. Але в той же час, припускаємо, що можуть 

існувати ситуації, у яких буде дуже несправедливо не повернути назад стороні 
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невдалого договору певну річ, наприклад, визначену індивідуальними ознаками. 

Якби це було не так, тоді ст. 727 Цивільного кодексу України не передбачала б 

можливість розірвання договору дарування із поверненням дарувальнику речі, що 

має для нього «велику немайнову цінність» або становить загальновизнану 

«культурну цінність» і внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного може бути 

знищена чи істотно пошкоджена [5]. 

В порівнянні норма Принципів УНІДРУА, яка не встановлює обов’язковість 

реституції, а лише надає стороні право вимагати повернення наданого, є більш 

зваженою, ніж норма кодексу, яка взагалі забороняє реституцію. Тому краще було б 

змінити норму кодексу на менш категоричну. Адже, за умови вдалого законодавчого 

формулювання такої норми, сторона зможе скористатися правом на реституцію 

тільки за очевидності того, що в даних обставинах буде справедливим повернути їй 

надане. 

Зміна умов зобов’язання. Особливістю українського права є норма про зміну 

умов зобов’язання у разі порушення. Здавалось би, якраз ця норма могла бути 

аргументом на користь того, що Цивільний кодекс теж містить вирішення, які 

ведуть до збереження договірних відносин. Але якщо проаналізувати положення 

ст.611(2), 651(2) та ст. 653 ЦК України, то стає зрозумілим, що задумка законодавця 

зовсім не полягала в тому, щоб зберегти договірні відносини. Зокрема, у ст. 651(2) 

ЦК України встановлено, що у разі істотного порушення договору однією зі сторін, 

інша сторона має право звернутися до суду, щоб в судовому порядку змінити 

договір, або ж може самостійно змінити договір у випадках встановлених у самому 

договорі чи законі (ст.651(1) ЦКУ) [5]. 

Тож зміна є одностороннім актом, тобто постраждала сторона фактично 

диктує стороні-порушниці нові умови, за якими має відбутися договір. Для цього 

постраждала сторона має звернутися до суду і через суд нав’язати стороні-

порушниці свої нові умови. На нашу думку, це вже не договірні відносини, принцип 

свободи договору тут не дотримується. 

В цьому контексті хочемо зазначити, що українські правники не бажають 

помічати некоректність даної норми, натомість роз’яснюють її через приклади 
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застосування спеціальних норм, якими регулюються окремі види договорів. Як 

приклад О.В. Дзера наводить норму ст. 684 ЦК України, за якою сторона має право 

вимагати зміни вартості некомплектного товару [54, c.696]. 

Вважаємо, що українське законодавство потрібно привести у відповідність із 

моральним стандартом, закладеним у Принципах, згідно з яким Принципи 

УНІДРУА пропонують самим сторонам без залучення суду в ситуації невиконання 

передомовлятися і змінювати свої правовідносини так, щоб їх можливо було 

виконати (принцип збереження договору). 

Примусове виконання. В Україні, на відміну від країн загального права, 

кредитор може змусити боржника в судовому порядку виконати зобов’язання в 

натурі. Примусове виконання обов’язку в натурі, як спосіб правового захисту, 

закріплений у ст. 16(2) Цивільного кодексу України [5].  

Автори Принципів УНІДРУА, так само як в українському праві, встановили 

норму, якою дозволяється застосовувати примусове виконання в натурі.  

Отже, і Цивільний кодекс, і Принципи УНІДРУА однаково визнають як засіб 

правового захисту примусове виконання в натурі. Проте дані акти різняться у 

визначенні тих випадків, коли примусове виконання не допускається.  

Принципи УНІДРУА встановлюють наступний перелік таких випадків: 

фактична чи юридична неможливість виконання, невиправданість здійснення 

виконання в натурі, запізнілий строк звернення кредитора за виконанням, особистий 

для боржника характер виконання, нічим не ускладнена можливість отримати таке ж 

виконання з інших джерел [3, c. 272]. 

З формулювань Цивільного кодексу не вбачається можливим визначити чи у 

всіх випадках в українській юрисдикції допускається примусове виконання в натурі.  

Так у ст. 622 ЦК України сказано, що боржник навіть відшкодувавши збитки, 

не звільняється від обов’язку виконати зобов'язання в натурі. І в цій же статті 

наведені всього три винятки із даного правила: кредитор відмовився від виконання, 

або від договору, або задовольнився відступним [5].  

З урахування цієї статті і того факту, що процесуальне законодавство України 

не встановлює виключень для застосування заходів примусу щодо виконання 
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судових рішень про виконання в натурі [39, с.74], напрошується висновок, що 

українське право дозволяє вимагати у боржника виконання в натурі у будь-якому 

випадку.  

Ми вважаємо, що примусове виконання інколи може суперечити моралі, бути 

несправедливим або ж просто нераціональним, тому, на нашу думку, Цивільний 

кодекс треба доповнити запобіжними нормами, сформульованими на основі ст. 

7.2.2. Принципів УНІДРУА, в яких би визначалося коли виконання в натурі не може 

вимагатися. Так само й І. А. Діковська, виходячи зі змісту статті 622, зазначає, що в 

ЦК України не передбачено можливостей звільнення від виконання в натурі, там де 

цього вимагає принцип добросовісності [50, с.358]. У зв’язку з чим, вона пропонує 

внести в ЦК норму згідно з якою виконання в натурі не може вимагатися, коли воно 

є нерозумно обтяжливим або витратним [50, с.358]. Ми ж додатково до цього 

пропонуємо внести у ст. 622 ЦК України, й інші винятки, такі як «особистий 

характер виконання», «висунення вимоги кредитором про виконання, після довгого 

часу від моменту невиконання», «можливість укладення правочину на заміну» тощо. 

Отже, особливістю українського права є те, що відшкодування збитків не 

звільняє боржника від виконання обов’язку в натурі (ст. 622 ЦКУ). На думку 

коментаторів цивільного кодексу, саме у цьому полягає принцип реального 

виконання [80, с.432]. В Принципах УНІДРУА теж визнається принцип реального 

виконання (ст. 7.2.2 ПУ), проте автори Принципів обґрунтовують його 

обов’язковістю договору (pacta sunt servanda) [3, c.272], а не поєднанням 

примусового виконання зі сплатою збитків.  

Збитки. Відповідно до Принципів УНІДРУА, збитки сплачуються лише якщо 

виконання в натурі повністю не усунуло ту шкоду, яка була спричинена 

першочерговим невиконанням. Такий підхід відповідає сутності компенсаторної 

функції збитків і є логічним. В той час як підхід вітчизняної цивілістики, коли 

спочатку сплачуються збитки, а потім іще й надається виконання в примусовому 

порядку, виглядає дуже нелогічно порівняно, наприклад, із нормою німецького 

права, згідно з якою збитки надаються замість виконання (ст. 281(4) НЦК) [18], або 
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ж концепцією англійського права, відповідно до якої після сплати збитків особа вже 

більше не є боржником. 

Проте поєднання одразу двох засобів правового захисту: сплати збитків та 

виконання в натурі у ст. 622(1) ЦКУ має своє пояснення в доктрині українського 

права, згідно з якою сплата збитків – це додатковий обов’язок боржника за власний 

рахунок відновити майновий стан кредитора, порушений внаслідок невиконання 

[54, c.779]. З цього випливає, що за боржником залишається ще й основний 

обов’язок здійснити виконання в натурі.  

Для порівняння, в англійському праві сплата збитків є вторинним обов’язком, 

який заміняє первинний договірний обов’язок у разі невдачі у його виконанні [161, 

c.850]. 

Ми вважаємо, що пом’якшити невиправданий тягар, який покладається на 

боржника, у зв’язку з одночасною вимогою відшкодування збитків та виконання в 

натурі можна переформулювавши ч.3 ст.623 Цивільного кодексу. Так, відповідно до 

цієї норми «Збитки визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день 

добровільного задоволення боржником вимоги кредитора у місці, де зобов'язання 

має бути виконане, а якщо вимога не була задоволена добровільно, - у день 

пред’явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом» [5]. Ми 

вбачаємо, що у даній нормі в початковому вигляді закладена ідея чесної 

компенсації, коли при визначенні збитків враховується чи було надане виконання. 

Якщо цю норму переформулювати на основі підходів Принципів УНІДРУА (Див. 

Коментар 7 до ст. 7.1.4 ПУ), тоді вона буде вести до чесної компенсації, коли збитки 

відшкодовуються лише в тих межах, в яких спричинена невиконанням шкода не 

була усунута в процесі подальшого виконання. 

Хоча однією лише зміною норми проблема не вичерпується. 

Загалом проблема полягає в тому, що українські цивілісти розглядають сплату 

збитків як захід цивільно-правової відповідальності, за допомогою якого 

здійснюється карально-виховний вплив на порушника [54, c.782]. Принаймні так 

вважає український вчений В.В. Луць, на думку якого розірвання і зміна 

правовідносин – це способи захисту прав кредитора, тоді як сплата неустойки та 
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збитків – це заходи відповідальності [54, c.782]. О.В. Дзера негативні наслідки, 

встановлені у ст. 611 ЦК України, називає «санкціями» [54, c.703]. Навіть у відносно 

новому 2009 року дисертаційному дослідженні І.В. Підколзіна відшкодування 

збитків визначається як санкція, яка, з поміж іншого, здійснює виховну та 

репресивно-штрафну функцію [69, c.6]. В той же час дослідник договірної 

відповідальності А.А. Верховець у дисетаційному дослідженні 2010 року, хоча й 

вказує, що до функцій договірної відповідальності належить превентивна, каральна, 

компенсаційна, сигнальна, стимулююча [49, c.8], проте доходить до висновку, що 

«провідною для договірної відповідальності є компенсаційна функція». Але це його 

твердження зводиться на нівець тим фактом, що він вважає, що «принцип виконання 

зобов’язання в натурі не є принципом договірної відповідальності. Виконання 

зобов’язання в натурі залишається основним обов’язком боржника, не створюючи 

нового додаткового обов’язку, а отже ніякого відношення до відповідальності він не 

має» [49, с.9]. З цього випливає, що порушник договору, повинен сплатити збитки, а 

потім ще виконати договір, але збитки уже покрили ту шкоду, яка була спричинена 

початковим невиконанням, а подальше виконання, цю ж саму шкоду усунуло 

повністю або мінімізуло. Очевидно, що компенсація збитків в такому разі 

відіграватиме роль покарання. На нашу думку, збитки і виконання в натурі потрібно 

розглядати як альтернативні засоби правового захисту, інакше збитки слугуватимуть 

покаранням.  

В жодній із раніше розглянутих у даній роботі національних систем права, 

сплата збитків не розглядалася як «захід відповідальності» відносно боржника, 

завдяки якому боржник повинен зазнати покарання та перевиховання. Вважається, 

що французька система ставиться до боржника занадто жорстко. Але українська її в 

цьому перевершує, адже українські правники пропонують вживати санкції до 

порушника із використанням підходів, більш характерних для кримінального права. 

Це випливає із визначень, якими українські вчені-правники характеризують «склад 

зобов’язального правопорушення». Для того, щоб негативні наслідки настали, 

порушення повинно мати такий склад: 1) наявність протиправної поведінки; 2) 
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спричинення шкоди; 3) причинний зв’язок; 4) вина особи, що заподіяла шкоду [80, 

c. 427]. 

Форми вини боржника розглядаються українськими вченими-правниками 

крізь призму того, як вина розуміється у кримінального праві. Для порівняння, в 

Принципах УНІДРУА категорія вини взагалі відсутня, а невиконання ні в тексті 

норм, ні в коментарях до Принципів не характеризується як «протиправна 

поведінка» чи «правопорушення». Єдина вимога, яка ставиться в Принципах до 

компенсації завданої шкоди – це наявність причинно-наслідкового зв’язку між 

невиконанням договору та завданою шкодою [3, c.304] 

Такий тиск в українському праві на особу боржника явно не сприяє 

збереженню договору, та й взагалі не відповідає природі договірних відносин, 

оскільки це відносини приватні. Якщо припустити, що суд діяв би так, як це 

уявляють деякі українські цивілісти, тобто правосуддя несло би в собі елемент 

покарального впливу на боржника, враховуючи, що йдеться про приватні відносини, 

а не публічні, суд би виступав як інструмент диктату в руках невдоволеного 

кредитора. 

На щастя, Цивільний кодекс у цьому питанні більш прогресивний, ніж 

доктрина. Як вказує у своїй дисертації А.В. Янчук: «в доктрині цивільного права 

відшкодування збитків розглядається, здебільшого, як захід цивільно-правової 

відповідальності, в той же час чинне законодавство відшкодування збитків визначає 

як спосіб захисту цивільних прав та інтересів» [85, c.3]. Ставлячи за основну мету 

шляхом відшкодування збитків захистити права та інтереси кредитора законодавець 

головний акцент змістив на компенсаторну, а не покаральну функцію збитків. 

Щоправда, в Цивільному кодексі міститься норма, згідно з якою підставою для 

відповідальності за порушення зобов'язання виступає вина (ст. 614 ЦК України). 

Отже, відшкодування збитків ставиться під умову вини, а це означає, що в 

українському праві збитки водночас є і заходом компенсації, і заходом 

відповідальності.  

Ми не кажемо, що потрібно, як в англійському праві, усе звести до виплати 

грошової компенсації, щоб у боржника навіть не виникало усвідомлення того, що 
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він зробив щось неправильне, порушивши договір, занапастивши принцип pacta sunt 

servanda. Але для цього не потрібно вносити у відшкодування збитків елемент 

покарання, в українському праві є інший інструмент, який має слугувати карою для 

боржника за порушення зобов’язання – «неустойка». Як зазначає З.В. Ромовська, 

слово «неустойка» має старослов’янське походження: «Той хто не «встояв» перед 

спокусою порушити чуже право, карався певною грошовою сумою, і ця кара 

називалася «неустойка» [73, c.510]. А.А. Верховець теж вказує, що елемент 

караності в договірній відповідальності випливає з того, що «чинний ЦК передбачає 

можливість відповідальності у розмірі більшому від реально заподіяної шкоди (як 

приклад, штрафна неустойка)» [49, с.8]. В Принципах УНІДРУА є подібний до 

штрафної неустойки інструмент, а саме: судовий штраф, який сплачується на 

користь постраждалої сторони (ст.7.2.4 ПУ). Хоча правова природа і спосіб 

обрахунку неустойки у вигляді штрафу та судового штрафу відрізняються, проте 

застосування цих засобів вестиме до однакового результату. 

З огляду на все вищесказане, ми дійшли до висновку, що розуміння збитків в 

українському праві потребує суттєвого перегляду. В той же час з боку українських 

цивілістів лунає багато критики щодо того, як в Цивільному кодексі України 

виписані положення про збитки. 

З.В. Ромовська зазначає, що у Цивільному кодексі належним чином не 

відображено принцип повної компенсації збитків і відсутнє поняття «залагодження 

шкоди» [73]. О.В Дзера в цілому критикує компенсаторний механізм відшкодування 

збитків, як він виписаний у ст.ст. 22, 611 та спеціальних статтях Цивільного кодексу, 

що регулюють окремі види договорів [54, c.707]. Крім цього О.В. Дзера критикує ще 

й те, як Цивільний кодекс характеризує саме поняття «збитки». Зокрема, він 

зазначає, що зі ст. 22 ЦК України не вбачається можливим зрозуміти, що входить до 

поняття витрат і якими ці витрати повинні бути, аби вони підлягали відшкодуванню: 

теперішні – майбутні, економічно обґрунтовані – незайві тощо [54, c.702].  

Враховуючи усю вищезазначену критику, ми пропонуємо поглянути, чи 

положення кодексу щодо відшкодування збитків відповідають Принципам 

УНІДРУА. 
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Тож обидва акти: і Цивільний кодекс і Принципи УНІДРУА – визначають, що 

сторона, яка не виконала договір, повинна відшкодувати постраждалій стороні 

завдані цим збитки (ст.611, ст.623 ЦКУ – ст.7.4.1 ПУ); постраждала сторона має 

право на відшкодування збитків у повному обсязі (ст.22(3) ЦКУ – ст.7.4.2(1)ПУ). 

Збитки обидва акти визначають як втрати і упущену вигоду (ст.22(2) ЦКУ – 

ст.7.4.2(1)ПУ).  

В українських вчених, як вже вище зазначалося, є зауваження до того, як в 

Цивільному кодексі сформульовано визначення реальних збитків, а саме, що це 

«втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а 

також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права (реальні збитки)» (ст.22(2)ЦКУ)[5]. 

Зокрема, дослідник цієї тематики, А.В. Янчук критикує обидві складові 

реальних збитків, перша з яких стосується шкоди для речі, а друга – витрат на 

відновлення права. Так, з приводу першої складової він вказує, що «віднесення до 

складу реальних збитків втрат, завданих лише у зв’язку зі знищенням або 

пошкодженням речі, створює правові підстави для висновку, що такий склад збитків 

не охоплює втрати, настання яких не перебуває у причинно-наслідковому зв’язку зі 

знищенням або пошкодженням речі» [85, c.6]. А щодо другої складової, А.В. Янчук 

зазначає: «формулювання складової збитків в якості «витрат на відновлення права» 

не можна вважати коректним, оскільки при реалізації такого способу захисту, як 

відшкодування збитків, відповідне суб’єктивне право не відновлюється (у значенні 

повернення колишньої якості, властивості), а змінюється, або виникає нове 

суб’єктивне право» [85, c.6]. 

У Принципах УНІДРУА не надано жодних характеристик витрат, лише вжито 

загальне формулювання «втрати, яких зазнала» постраждала сторона (ст.7.4.2 ПУ) 

[1, c.266]. Застосовуючи до визначення шкоди в українській юрисдикції Принципи 

УНІДРУА, судді зможуть вирішувати, чи певний різновид збитків підлягає 

відшкодуванню, зважаючи на широке формулювання, вжите у Принципах 

УНІДРУА. Це забезпечить справедливу компенсацію будь-якої шкоди, якої зазнала 

сторона договору, якщо між цією шкодою і невиконанням договору існує причинно-
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наслідковий зв’язок. Адже Принципи УНІДРУА, не даючи жодних характеристик 

витратам, зосереджують увагу на наявності причинно-наслідкового зв’язку 

(Коментар 1 до ст. 7.4.2 ПУ)[3, c.304]. 

Поки що судова практика в Україні йде тим же шляхом. Судді у питаннях 

збитків постійно посилаються на правову позицію Верховного Суду України, 

висловлену у справі № 42/266-6/492 від 30 травня 2006р., в якій зокрема, сказано, що 

важливо довести причинно-наслідковий зв’язок між протиправною поведінкою 

боржника і збитками, які виникли у постраждалої сторони [197]. Щоправда це 

роз’яснення ВСУ, в якому в основу ставиться причинно-наслідковий зв’язок, 

стосувалося доказування факту упущеної вигоди. 

Щодо упущеної вигоди Принципи УНІДРУА, крім причинно-наслідкового 

зв’язку, встановлюють ще вимогу достовірності шкоди
15

. Дана вимога полягає в 

тому, що компенсації в повному обсязі підлягає шкода, яку можна достовірно 

встановити, втрачений шанс відшкодовується лише пропорційно ймовірності його 

настання [3, c. 308]. Цивільний кодекс, подібно до Принципів, під упущеною 

вигодою теж має на увазі доходи, які можна було реально одержати, в той же час 

можливість відшкодування шансу Цивільний кодекс не враховує. Судді у 

відповідності із Цивільним кодексом, зазначають, що при визначенні «упущеної 

вигоди» повинні надаватися точні дані, нічим не підтверджені розрахунки кредитора 

до уваги не беруться [185]. В той же час ст. 7.4.3 (3) ПУ каже: якщо достовірно 

шкоду встановити неможливо, то її оцінка покладається на розсуд суду [3, c.308]. 

Цивільний кодекс не дає таких дискреційних повноважень суддям. На нашу думку, в 

складній справі, де неможливо точно встановити розмір збитків, проте ймовірність 

факту їхнього настання не підлягає сумніву, суддям варто було б скористатися 

даною нормою Принципів для оцінки збитків. Такої ж думки дотримується 

українська дослідниця категорії збитків Крисань Т.Є. [59, с.10]. 

З одного боку, ми вважаємо, що Принципи краще, ніж кодекс, розмежовують 

неодержаний дохід (точні майбутні втрати) і абстрактну упущену вигоду (лише 

                                                           
15

 Ст. 7.4.3 Принципів УНІДРУА «Достовірність шкоди» стосується також і реальних збитків, проте практично вона 
більшою мірою розрахована на вирахування упущеної вигоди.  
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шанс на ймовірний дохід) і дозволяють відшкодувати й одне і, до певної міри, інше, 

що відповідає принципу повної компенсації. З іншого ж боку, кодекс точніше 

дозволяє визначити упущену вигоду, оскільки містить аж дві вказівки на те, як 

потрібно вираховувати неодержані доходи. Перша вказівка полягає в тому, що 

повинні братися до уваги заходи, вжиті кредитором для одержання доходів 

(ст.623(4)ЦКУ), а друга визначає, що розмір упущеної вигоди не може бути меншим 

від доходів, одержаних боржником у зв’язку з невиконанням (ст.22(3)ЦКУ) [5]. 

Застосовуючи разом Цивільний кодекс і Принципи, судді отримають 

достатньо критеріїв, щоб можна було визначити упущену вигоду у спорі будь-якої 

складності.  

І втрати, і упущена вигода, на думку як міжнародних так національних 

законодавців, підлягають одночасному відшкодуванню. Для порівняння, англо-

американське право передбачає відшкодування або реальних, або майбутніх втрат 

(reliance or expectation interest). Але тут виявляється прихована різниця між 

Принципами УНІДРУА та Цивільним кодексом, яка полягає в тому, що Принципи 

дозволяють відшкодовувати всі реальні витрати на додачу до упущеної вигоди, а 

кодекс лише ті витрати, які пов’язані зі знищенням чи пошкодженням речі. Тож 

застосування кодексу насправді веде до дещо подібного вирішення, що й загальне 

право, відповідно до якого стороні договору компенсують одне з двох: або те, що 

вона не отримала через невиконання контрагентом договору, або реальні затрати, 

які вона вклала в невдалий договір. Адже буде несправедливим відшкодовувати їй і 

те й інше одночасно, тому що особа однаково понесла б затрати, отримавши 

прибуток. Проте на відміну від загального права, Цивільний кодекс фактично не дає 

альтернативи відшкодування або реальних збитків або упущеної вигоди, а підводить 

суд до того, що у кожній конкретній справі потрібно встановлювати, якою була 

упущена вигода. А реальні збитки кодекс дозволяє відшкодувати тільки в тій 

частині, де це стосується знищення або пошкодження майна, а не понесених у 

зв’язку з договором витрат. Такий компенсаторний механізм по-своєму є 

раціональним, і його можна вважати чесним. Тому не можна погодитися із 

А.В. Янчуком, що формулювання кодексу щодо «витрат, пов’язаних зі знищенням 
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чи пошкодженням речі» є невдалим [85, c.6]. Якщо ж припустити, що у певній 

справі буде справедливим відшкодувати позивачу крім упущеної вигоди, ще й 

реальні збитки, інші, ніж «знищення чи пошкодження речі», тоді суду доцільно буде 

вирішити таку справу на основі Принципів УНІДРУА, які дозволяють водночас 

компенсувати і будь-які реальні витрати, і упущену вигоду. 

І Цивільний кодекс, і Принципи УНІДУРА, на відміну від загального права, 

передбачають можливість відшкодування моральної шкоди поряд із матеріальними 

збитками (ст.611(1)ЦКУ – ст. 7.4.2(2)ПУ). 

В обох актах є норми щодо визначення розміру збитків на основі схожої ціни, 

в Принципах УНІДРУА ця ціна називається поточною, а в Цивільному кодексі – 

ринковою. Відповідно до Принципів УНІДРУА розмір збитків, де це дозволяють 

ринкові умови і специфіка договору, повинен вираховуватися як різниця між ціною 

договору і поточною ціною на момент розірвання договору [1, c.274], в Цивільному 

кодексі вказується, що повинна братися до уваги або ринкова ціна на момент 

добровільного виконання в натурі, або ж, якщо такого виконання не відбулося, то 

ціна на момент подання судового позову (ст.623(3) ЦКУ) [5]. В Принципах 

УНІДРУА сказано, що до різниці в ціні додаються ще й подальші збитки, які 

очевидно можуть настати протягом часу від розірвання договору до моменту 

судового розгляду (ст.7.4.6(1)ПУ) [1, c.274]. В свою чергу, Цивільний кодекс дає 

дискреційні повноваження суду брати до уваги ринкові ціни, що існували на день 

ухвалення рішення. Крім того в кодексі не йдеться про різницю в ціні, а лише 

сказано, що судом береться до уваги ринкова ціна при визначенні збитків. Важко 

сказати, чи це просто неточність формулювання чи свідома позиція законодавця, 

враховуючи, що в кодексі є спеціальна норма щодо різниці в ціні у випадку 

договорів роздрібної-купівлі продажу (ст.710 ЦКУ). Якщо ще врахувати, що в 

Принципах УНІДРУА надається характеристика поточної ціни і вказується, як її 

визначати (ст. 7.4.6(2)ПУ), то можна стверджувати, що регулювання Принципів в 

цьому питанні більше, ніж в Кодексі, конкретизоване і веде до точніших 

розрахунків, що є важливим для того, щоб компенсація була чесною.  
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Теж саме стосується ситуації, коли постраждала сторона уклала інший 

договір, щоб отримати те благо, яке вона не отримала від боржника з першого 

договору. Принципи УНІДРУА вказують, що постраждалій стороні повинна бути 

відшкодована різниця в ціні між першим та другим договором, плюс подальші 

збитки (ст.7.4.5 ПУ) [1, c.272]. Цивільний кодекс в цьому випадку вказує, що 

виконання нового зобов’язання повністю відбувається за рахунок боржника 

(ст. 621 ЦКУ) [5]. Буквальне розуміння цієї норми кодексу дає підстави вважати, що 

в деяких випадках її застосування може привести до безпідставного збагачення 

кредитора. Норма Принципів УНІДРУА веде до більш чесного обрахунку збитків, 

навіть якщо сума договірної різниці та подальших збитків виявиться більшою, ніж 

повна ціна нового виконання, яку за Цивільним кодексом повинен сплатити 

боржник. Хоча тут слід враховувати, що норма Принципів про правочин на заміну 

найперше розрахована на договори купівлі-продажу в міжнародній обстановці, коли 

комерсанти швидко перепродають товари, а норма Цивільного кодексу зорієнтована 

на виконання робіт та надання послуг. Тому суддям було б зручно користуватися 

обома нормами залежно від виду договору. Т.Є. Крисань, незважаючи на вітчизняну 

норму про виконання за рахунок боржника, пропонує запозичити в українське право 

спосіб обрахунку збитків «у вигляді різниці між встановленою в договорі ціною і 

ціною за вчиненим замість договору іншим договором»; оскільки, на її думку, «це 

істотно полегшить доведення збитків при розірванні договору» [59, c. 9]. 

І Принципи УНІДРУА, і Цивільний кодекс однаково постановляють, що у разі 

якщо постраждала сторона посприяла невиконанню протилежної сторони, або не 

вжила заходів для зменшення шкоди, яка настала у зв’язку з невиконанням, то суд 

може зменшити розмір збитків (ст.ст. 7.4.7, 7.4.8 ПУ- ст. 616 ЦКУ). І.А. Діковська 

вважає, що обов’язок утримуватися від дій, які б перешкоджали виконанню 

договору та обов’язок вжиття заходів щодо зменшення шкоди вважаються 

важливими проявами реалізації принципу добросовісності [50, с.369, с. 382], і їх 

наявність в Цивільному кодексі свідчить про те, що українське право значною 

мірою відповідає міжнародному стандарту, постановленому в Принципах 

УНІДРУА. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


287 

Щоправда Принципи деталізують, що «постраждала сторона має право на 

відшкодування будь-яких витрат, виправдано понесених у спробах зменшити 

шкоду» (7.4.8(2)ПУ)[3, с.318]. Тоді як кореспондуюча стаття 616 Цивільного 

кодексу не уточняє, чи відшкодовуються витрати на зменшення шкоди. Проте якщо 

звернутися до загального визначення втрат, наданого у ст. 22 ЦК України, то там 

сказано, що складовою втрат є «витрати на відновлення порушеного права». Це 

формулювання цілком охоплює «витрати на зменшення шкоди». Відповідно ми не 

погоджуємося із критикою А.В. Янчука формулювання «витрат на відновлення 

права» [85, c.6]. Тож треба сказати, що критика українських вчених з приводу того, 

як в Цивільному кодексі визначені збитки є надмірною, адже з порівняльного 

аналізу видно, що Цивільний кодекс повністю враховує всі види можливих втрат 

сторони, і в ньому належним чином відображені збитки. 

Принципи дозволяють нараховувати на збитки проценти, таким чином 

постраждала сторона може компенсувати ту шкоду, яку неможливо відшкодувати 

сплатою збитків, адже така шкода полягає в простої через те, що неможливо було 

користуватися коштами, які належать постраждалій стороні від моменту 

невиконання [1, c.281]. Вітчизняне право не містить такої норми, проте у кодексі є 

інша норма, яка веде до такого самого вирішення, а саме ст. 624, згідно з якою 

дозволяється поєднувати збитки і неустойку. На практиці нарахування процентів на 

збитки і поєднання пені зі сплатою збитків будуть діяти як аналогічні компенсаторні 

механізми (ст.7.4.10 ПУ – 624 ЦКУ). Ми вважаємо це справедливим з огляду на те, 

що у разі порушення договору насправді виникає два види збитків: «збитки, 

заподіяні невиконанням зобов’язання (компенсаційні), і збитки, викликані 

простроченням (мораторні)» [59, c.42].  

Принципи передбачають, що збитки в інтересах постраждалої сторони і з 

огляду на характер шкоди можуть виплачуватися частинами і при цьому підлягають 

індексації (ст. 7.4.11 ПУ) [1, c.282]. Такої чи подібної норми ЦК не містить, але в 

ст.22(4) ЦК сказано, що «на вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до 

обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб» [5]. 

Тому норму Принципів щодо сплати збитків частинами можна безперешкодно 
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застосовувати в українській юрисдикції, оскільки вона перебуває у відповідності зі 

ст. 22(4) ЦК України. 

Як і Принципи, так і Цивільний кодекс однаково дозволяють сторонам 

наперед в договорі узгодити суму збитків, яка підлягає виплаті у разі невиконання 

(ст.7.4.13 ПУ – ст.22(3) ЦКУ). При цьому Принципи УНІДРУА уточнюють, що суд 

може зменшити суму за невиконання, встановлену в договорі до розумного розміру 

у разі несуттєвості шкоди [3, c.326]. Українським суддям доцільно було б 

застосовувати цю норму, оскільки в ній реалізується принцип справедливості.  

Адже попри те, що в Цивільному кодексі міститься норма, яка дозволяє суду 

зменшувати розмір неустойки (ст.551(3) ЦКУ) [50, с. 369], такої норми недостатньо 

для того, щоб в повній мірі відобразити принцип добросовісності, що лежить в 

основі правила, яке дає право суду зменшувати наперед узгоджену суму, якщо вона 

наздвичайно перевищує фактичну шкоду [50, с. 367].  

Отже, загалом положення кодексу і Принципів щодо визначення і обрахунку 

збитків майже повністю співпадають, щоправда деякі із цих положень в Принципах 

більш широко сформульовані, і на практиці це веде до більш точніших вирішень, що 

є важливо для реалізації принципу повної і справедливої компенсації. Водночас в 

Принципах є кілька норм, яких кодекс не містить. Так, відповідно до Принципів, 

при визначенні шкоди враховується передбачуваність шкоди і віднімається користь, 

яку має постраждала сторона від того, що договір було порушено. А також у 

Принципах є норма про валюту, в якій мають обраховуватися збитки.  

На думку авторів Принципів, навіть ті збитки, які перебувають у причинно-

наслідковому зв’язку із невиконанням, не підлягають відшкодуванню, якщо 

сторона-порушниця не могла би, укладаючи договір, передбачити їхнє настання у 

разі невиконання. Ця норма запозичена із французького права (les dommages et 

intérêts qui ont été prévus) [20]. На нашу думку, важливість цієї норми зумовлена тим, 

що в ній реалізується принцип справедливості. І.А. Діковська розглядає норму про 

передбачуваність збитків як один із встановлених на міжнародному рівні принципів 

[51, с.32]. Вважаємо, що у вітчизняний цивільний кодекс потрібно внести норму про 
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передбачуваність шкоди. Адже ми впевнені, що в українських суддів може 

виникнути ситуація, коли буде справедливо застосувати таку норму. 

Із англо-американського права Принципи УНІДРУА запозичили ідею, що при 

визначені збитків повинна відніматися будь-яка користь, яку постраждала сторона 

могла отримати в результаті того, що вона уникла розтрат через невиконання іншою 

стороною. Вітчизняний цивільний кодекс, як і всі континентальні кодекси, далекий 

від англо-американських підходів, тому в ньому немає такої норми. Ми вважаємо, 

що на практиці ця норма може бути важливою, оскільки в ній реалізується принцип 

чесної компенсації. Якщо буде доведено, що кредитор залишився у виграші від 

невиконання договору, тоді українським суддям потрібно буде застосовувати 

Принципи УНІДРУА для вирішення такої справи. 

Слід зазначити, що Принципи, з огляду на їхній міжнародний характер, 

містять норму, відповідно до якої валюта збитків визначається або як валюта 

грошового зобов’язання, або та, в якій було нанесено шкоду. Зрозуміло, що такої 

норми в національному кодексі немає, проте вона може знадобитися суддям у 

справах з іноземним елементом. 

Отже, у питанні відшкодування шкоди Принципи УНІДРУА і Цивільний 

кодекс суттєво відрізняються лише тим, що Принципи ведуть до компенсації всіх 

реальних збитків, тоді як кодекс вказує на те, що повинні відшкодовуватися лише 

втрати, пов’язані із знищенням чи пошкодженням речі.  

Всі інші відмінності між Принципами УНІДРУА і Цивільним кодексом дуже 

незначні, тому Принципи у питанні відшкодування збитків можна застосовувати 

навіть не вносячи відповідних змін у Цивільний кодекс. Разом з тим, ми б 

рекомендували внести у Цивільний кодекс норму про передбачуваність шкоди.  

Порівняльний аналіз показав, що в кодексі погано виписані норми про 

виконання в натурі. Крім того, виконання в натурі та сплата збитків як засоби 

правового захисту неналежно узгоджені у вітчизняному праві. Щоб на практиці це 

не призводило до нечесних наслідків, у питаннях примусового виконання в 

українській юрисдикції потрібно застосовувати Принципи УНІДРУА. В той же час у 
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Цивільний кодекс потрібно додати норму, згідно з якою збитки підлягають 

відшкодуванню в тому обсязі, в якому вони не були усунуті виконанням в натурі.  

Але ця норма буде дієвою лише в тому разі, якщо в Цивільний кодекс внести 

норму про те, що у разі порушення боржнику обов’язково повинен надаватися 

додатковий час на виконання, якщо тільки порушення не було зумисним і очікувати 

подальшого виконання малоймовірно. 
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ВИСНОВКИ до РОЗДІЛУ ІІІ 

Проаналізувавши кореспондуючі положення Цивільного кодексу України та 

Принципів УНІДРУА, ми дійшли до наступних висновків: 

1. Значна кількість положень Принципів УНІДРУА та Цивільного кодексу 

України є однаковою за суттю, хоча відрізняються текстуально та обсягом 

регулювання. Норми Цивільного кодексу часто залишають поза увагою велику 

кількість питань. Порівняно з вітчизняним законодавством, регулювання Принципів 

є більш змістовним і охоплює ширшу сферу договірних відносин. На основі цього 

ми робимо висновок, що норми кодексу потребують доопрацювання і розширення 

сфери регулювання. Іншими словами, вітчизняне законодавство повинно бути 

уніфіковане згідно із стандартом Принципів УНІДРУА.  

2. Таким чином, ми пропонуємо внести у Цивільний кодекс України наступні 

зміни: 1) на основі ч. 2 ст. 2.1.3 та ст. 2.1.4 Принципів УНІДРУА редагувати норму 

статті 641 ЦКУ про зобов’язальну силу оферти, так щоб оферту можна було 

«скасовувати» і «відкликати»; 2) до статті 642 ЦКУ додати ч.2, аналогічну до 

ст. 2.1.11(2)ПУ, за якою допускається укладення договору, коли акцепт містить 

незначні зміни до оферти; 3) надати нового визначення поняттю «типові умови», а 

також і з урахуванням статей 2.1.19(2) та 2.1.20 ПУ редагувати норму ст. 634 ЦКУ 

так, щоб ця норма ефективно захищала сторону договору, яка погоджується 

прийняти типові умови іншої сторони; 4) доповнити Цивільний кодекс України 

нормами про проведення переговорів, викладеними аналогічно до статей 2.1.15-

2.1.16 Принципів УНІДРУА; 5) щоб кредитор міг прийняти від боржника виконання 

частинами, без жодних додаткових для себе витрат, норму ст. 529 ЦКУ пропонуємо 

доповнити ч. 2, сформульованою на основі ст. 6.1.3(2) ПУ; 6) критерії визначення та 

інші характеристики форс-мажору, визначені у ст. 7.1.7 Принципів УНІДРУА, 

перенести у cт. 617 ЦКУ; 7) додати концепцію Nachfrist у норму ст. 612 ЦКУ про 

прострочення боржника. 

2. Попри усю очевидну корисність введення вищезазначених змін в українське 

цивільне законодавство, мусимо визнати, що запропоновані уніфікаційні заходи не 
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зможуть в повній мірі зрівняти українське цивільне право із Принципами УНІДРУА. 

Тому що редагування і доповнення норм Цивільного кодексу України не дає 

можливості відобразити політику Принципів УНІДРУА, яка полягає у принципі 

збереження договору favor contractus, принципі добросовісності та інших 

ґрунтовних ідеях договірного права, які наскрізь пронизують Принципи. Тобто якщо 

в Цивільний кодекс України на основі Принципів УНІДРУА внести усі 

запропоновані поправки, тоді норми кодексу стануть більш змістовними і 

багатоаспектними у регулюванні, але тих ґрунтовних ідей, на яких базуються 

Принципи УНІДРУА, Цивільний кодекс від цього не набуде. 

3. Тому на основі даного дисертаційного дослідження ми пропонуємо новий 

комплексний спосіб уніфікації права. В той час, як класичний спосіб уніфікації 

полягає в тому, що на національному рівні приймаються норми, аналогічні до тих, 

що були створені на міжнародному чи міждержавному рівні. Ми пропонуємо 

безпосередньо застосовувати Принципи УНІДРУА в українській юрисдикції з 

одночасним застосуванням Цивільного кодексу, уніфікованого до стандарту 

Принципів УНІДРУА.  

4. Редагування Цивільного кодексу України у визначених Принципами 

УНІДРУА рамках потрібне для того, щоб між двома актами не виникало 

суперечностей. Адже якщо поправки в кодекс не внести, і при цьому пропонувати 

застосувати Принципи УНІДРУА, тоді у випадку текстуальних чи незначних 

сутнісних розходжень між нормами, суддя, швидше за все, буде відкидати 

Принципи та вирішувати справу лише на основі Цивільного кодексу. 

5. Внісши відповідні зміни у Цивільний кодекс України, ми отримаємо змогу 

застосувати Принципи УНІДРУА там, де конкретна судова справа потребує більш 

розширеного регулювання або вирішення на основі загальних принципів права. 

Таким чином, суди отримають реальну змогу застосовувати Принципи УНІДРУА в 

якості доповнення до Цивільного кодексу України.  

6. Ефективність ідеї уніфікації із одночасним застосуванням акту, на основі 

якого відбувається уніфікація, уже зараз можна підтвердити на прикладі вітчизняної 

судової практики щодо застосування Розділу 2 Глави 6 Принципів УНІДРУА 
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«ускладнення». Норма Цивільного кодексу щодо «істотної зміни обставин» в повній 

мірі кореспондує нормі Принципів УНІДРУА про «ускладнення». Але, як показує 

практика, судді не застосовують одну тільки норму кодексу, а водночас роблять 

відсилання до концепції «ускладнення» Принципів УНІДРУА.  
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В И С Н О В К И 

 

1. Принципи УНІДРУА – це перший міжнародний уніфікований акт, який 

містить усі положення загальної частини договірного права та інші норми, тісно 

пов’язані із категорією «договір». Виходячи з цього, Принципи УНІДРУА можуть 

врегулювати повністю всі відносини в межах договору приватних осіб. Цей 

нормативно-правовий акт є придатним для універсального застосування в умовах 

будь-якого правопорядку – національного, наднаціонального (право ЄС) чи 

транснаціонального. Узагальнено Принципи можна охарактеризувати як 

уніфіковане договірне право (Uniform Contract Law). 

2. За своєю правовою природою Принципи УНІДРУА – це джерело права sui 

generis. До появи Принципів такої форми вираження права не існувало. Особливість 

правової природи Принципів полягає в тому, що цей акт був розроблений шляхом 

створення уніфікованих норм через порівняння норм договірного права багатьох 

країн світу, із урахуванням практики міжнародних комерційних відносин, а також 

формулюванням принципово нових підходів до вирішення проблем в договірних 

відносинах на основі залучення до конкретних регуляторних механізмів загальних 

принципів приватного права (favor contractus, добросовісності, розумності, 

справедливості тощо).  

Інша особливість Принципів УНІДРУА полягає в тому, що їхня уніфікація 

була неофіційною. Такий метод уніфікації є «неконвенційним», і означає, що 

Принципи не мають статусу міжнародної багатосторонньої угоди. Отже, Принципи 

не є документом обов’язкового характеру. Використання Принципів УНІДРУА як в 

міжнародній комерційній практиці, так і в арбітражній і судовій практиці залежить 

від обґрунтованості та доцільності такого застосування в конкретних умовах з 

огляду на мету Принципів УНІДРУА та їх авторитет.  

3. За результатами теоретичного аналізу способів застосування було 

встановлено, що Принципи УНІДРУА можна застосовувати як до спорів з 
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іноземним елементом, так і до суто національних спорів, не лише комерційних, але 

й цивільних. 

4. На практичному рівні на даний момент Принципи УНІДРУА найчастіше 

використовуються у випадках, коли учасники міжнародних комерційних відносин 

самостійно вирішили, що вони хочуть застосувати Принципи УНІДРУА, зробивши 

відповідне застереження в тексті договору. 

Арбітри міжнародних комерційних арбітражних судів застосовують Принципи 

УНІДРУА у трьох випадках:  

1) коли сторони чітко поєднали застереження про застосування Принципів 

УНІДРУА із арбітражною угодою;  

2) якщо сторони висловили побажання регулювати свій договір lex mercatoria, 

міжнародними комерційними звичаями чи загальними принципами права;  

3) коли неможливо на основі колізійних прив’язок встановити найбільш 

тісний правовий зв’язок із певною національною системою права.  

Виявлено, що найчастіше в арбітражній практиці Принципи УНІДРУА 

застосовуються у поєднанні із Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-

продажу товарів, як загальні принципи права, на яких вона ґрунтується. Визнання з 

боку ЮНСІТРАЛ доцільності застосування Принципів УНІДРУА в такій якості на 

разі визначає єдиний офіційний статус Принципів УНІДРУА. 

5. Визначальною характеристикою договірного права, уніфікованого в рамках 

Принципів УНІДРУА, є високий рівень інтегрованості загальних принципів 

приватного права у всі регуляторні механізми цього акту, завдяки чому Принципи 

УНІДРУА можна вважати «загальними принципами приватного права». 

6. Принципи УНІДРУА хоча й не мають загальнообов’язкового характеру, 

проте є визначнішим джерелом права, ніж рекомендаційний акт, що 

підтверджується популярністю застосування Принципів УНІДРУА у судовій та 

арбітражній практиці.  

7. З’ясовано, помилкове розуміння Принципів як кодифікованих звичаїв 

міжнародної торгівлі відштовхує суддів українських судів від застосування цього 

акту до спорів, у яких сторони самі не посилаються на Принципи,  тим більше до 
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спорів, де відсутній іноземний елемент. Це призводить до того, що українські судді 

не часто застосовують Принципи УНІДРУА, ототожнюючи їх із міжнародними 

торговими звичаями lex mercatoria.  

8. Висунуто гіпотезу, що якби судді сприймали Принципи УНІДРУА не як 

збірку звичаїв, а як уніфіковане договірне право (Uniform Contract Law), яким 

Принципи і є, тоді судді були б більш охочі застосовувати Принципи УНІДРУА. 

Адже у розробці Принципів УНІДРУА був задіяний порівняльно правовий підхід, а 

не аналіз звичаїв міжнародної торгівлі, як це вважалося раніше.  

Автором виявлено, що абсолютна більшість норм Принципів УНІДРУА 

походить із національного права найрозвинутіших країн світу, а не являється 

письмовим відтворенням міжнародних торгових звичаїв – lex mercatoria.  

9. Уніфіковане договірне право творилося іншим шляхом, ніж кодифікація 

звичаїв, і це значно розширює можливості поширення його впливу на національні 

правові системи. Звичаї міжнародної торгівлі створені для вузьких потреб 

комерсантів, які діють в специфічних умовах транскордонних комерційних 

відносин. На відміну від цього уніфіковане договірне право, розроблене на основі 

кращих норм національного права багатьох країн, є універсальним і може 

застосовуватися до будь-яких відносин.  

10. Якщо продовжувати вважати, що Принципи УНІДРУА – це різновид lex 

mercatoria, тоді сфера дії цього правового акту буде поширюватися лише на 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. У разі визнання Принципів УНІДРУА 

«уніфікованим договірним правом» (Uniform Contract Law), вони зможуть 

доповнювати будь-які національні правопорядки.  

11. У перспективі завдяки уніфікації договірного права, здійсненого в рамках 

Принципів УНІДРУА, може відбутися становлення однорідного регулювання 

договірних відносин в більшості чи навіть усіх державах світу. 

12. Розширено розуміння способів уніфікації. Зокрема, роз’яснено, що 

класична уніфікація, яка відбувається шляхом прийняття національного закону на 

основі тексту міжнародного документа, не є насправді ефективним способом 

створення однорідного регулювання між різними правовими системами, тому що 
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завжди існує ризик того, що, потрапляючи в національні контексти, текстуально 

однакові норми будуть застосуватися у відмінний спосіб і набудуть своєрідних 

розумінь та значень. Було встановлено, що задля того, щоб уніфікація на основі 

Принципів відбулася, та щоб національні правові системи динамічно змінювалися, 

засвоюючи правовий стандарт, встановлений у Принципах УНІДРУА, а не 

спотворювали зміст імплементованих норм, потрібно проводити порівняльний 

аналіз між цим міжнародним актом та національним правом, щоб виявляти істинні 

розуміння норм та концепцій Принципів УНІДРУА. Подекуди також потрібно 

віднаходити історичне коріння окремих норм, запозичених авторами Принципів із 

національного права, щоб розуміти, як ці норми застосовувалися там, де 

першочергово виникли. 

13. За результатами порівняльного аналізу норм договірного права Німеччини, 

Франції, Англії, США та Принципів УНІДРУА було встановлено: 

1) У Принципах УНІДРУА зібрана разом велика кількість норм, які 

трапляються тільки в окремо взятих правових системах (французька концепція 

astrente, англійська – anticipatory breach, американська – right to cure). Жодна 

національна система не має такої кількості і різноманітності норм, які регулюють ті 

самі відносини, що й Принципи УНІДРУА. 

2) Аналіз змісту Принципів УНІДРУА свідчить, що це не просто сукупність 

норм, цей акт містить точні, логічно побудовані, пов’язані між собою положення, 

які становлять елементи системи уніфікованого договірного права. Окремі правові 

системи, як-от англійська, не мають структури, в той же час інші, такі, як німецька, 

навантажені занадто великою структурованістю, натомість в Принципах УНІДРУА 

розроблена власна оригінальна дуже чітка і зважена структура договірного права. 

3) Принципи УНІДРУА пропонують найкращі вирішення (best solutions). У 

тих випадках, де національні правові системи займають протилежні позиції у 

вирішенні однакових питань, автори Принципів УНІДРУА обрали найкращі 

вирішення. Це не обов’язково означає, що автори обирали один підхід на противагу 

іншим, хоча інколи бувало і так (ст. 2.1.4 ПУ «Відкликання оферти»), але в 

більшості випадків вони розробляли третій підхід, який або базується на поєднанні 
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різних підходів (ст. 6.1.2 ПУ «Одноразове виконання та виконання частинами» та 

6.1.3 ПУ «Часткове виконання»), або ж є цілком новаторським підходом (ст. 2.1.15, 

2.1.16 ПУ щодо переговорів). 

4) Правові системи направлені на те, щоб встановити лише правовий порядок 

договірного права, в той час як в Принципах УНІДРУА закладено політико-

правовий порядок, в основі якого лежить ідея збереження договірних відносин 

(favor contractus), принцип добросовісності, розумності, справедливості та інші 

загальні принципи приватного права. Принципи права глибинно інтегровані у 

регуляторні механізми окремих норм Принципів УНІДРУА, в той час як в 

національних системах принципи права носять здебільшого декларативний 

характер, вони не розкриваються у тексті конкретних норм, а тому не мають 

безпосереднього застосування. 

Отже, Принципи УНІДРУА пропонують краще правове регулювання 

договірних відносин, ніж найбільш розвинуті в світі національні правові системи. 

14. У ході порівняльного аналізу Принципів УНІДРУА та Цивільного кодексу 

України встановлено, що значна кількість положень Принципів УНІДРУА та 

Цивільного кодексу України є однаковою за суттю, хоча відрізняються текстуально 

або обсягом регулювання. 

Категорично відмінними є всього кілька положень. Зокрема, відрізняються 

положення про форму договору. Тоді як Принципи УНІДРУА дозволяють укладати 

договір в довільній формі, українське право містить імперативні вимоги щодо 

форми договорів. 

По-різному обидва акти розуміють зобов’язальну силу оферти: за Принципами 

УНІДРУА оферта відклична, тоді як за ЦК України вона носить безвідкличний 

характер. 

Протилежний підхід був обраний українським законодавцем і авторами 

Принципів УНІДРУА до регулювання реституції у разі розірвання договору. 

Принципи УНІДРУА  допускають реституцію на вимогу сторін, тоді як ЦК України 

взагалі забороняє реституцію у разі розірвання. 
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Особливо помітною є різниця у ставленні до вини та покарання. В Принципах 

УНІДРУА вина не береться до уваги взагалі, тоді як в українському договірному 

праві присутній інститут вини. Тому в Принципах УНІДРУА збитки сприймаються 

як компенсація постраждалій стороні, а в українському праві – як санкція для 

винного у порушенні зобов’язання. 

Порівняно з Принципами УНІДРУА,  Цивільний кодекс часто залишає поза 

увагою велику кількість питань. Регулювання Принципів є більш змістовним і 

охоплює ширшу сферу договірних відносин. 

15. Факт того, що Принципи УНІДРУА за якістю норм перевершують 

механізми регулювання договірних відносин, які діють в найрозвиненіших правових 

системах означає, що цей акт становить еталонне право, на яке повинні рівнятися 

правові системи усіх країн світу. Отже, українське право теж повинно бути 

приведене у відповідність зі стандартом Принципів УНІДРУА. 

16. Щоб інтегрувати Принципи УНІДРУА в правову систему України 

пропонується, по-перше, збагатити доктрину українського цивільного права новими 

поняттями, такими, наприклад, як істотне виконання, право не виправлення, а також 

надати нового значення уже існуючим поняттям (наприклад, концепції форс-

мажору) на основі Принципів УНІДРУА, з урахуванням підходів тих національних 

систем права, з яких ці поняття початково були запозичені; по-друге, відредагувати 

ряд статей Цивільного кодексу України так, щоб вони перебували у повній 

відповідності з Принципами УНІДРУА. 

17. Встановлено, що у Принципах УНІДРУА виникнення договірних відносин 

позначається терміном «формування договору», яке має ширший зміст, ніж поняття 

«укладення договору», що в аналогічних випадках вживається в українському праві. 

Досліджено, що згідно із Принципами УНІДРУА в контексті формування договору 

розглядається наступний ряд питань: 1) укладення договору через акцепт оферти; 2) 

укладення договору шляхом конклюдентної поведінки; 3) укладення без зазначення 

всіх умов, 4) коригування умов одразу після укладення, 5) відрізнення умов 

договору від переддоговірних заяв; 6) положення про переговори і переддоговірну 
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відповідальність; 7) форма договору; 8) укладення договору із застосуванням 

типових проформ.  

З метою полегшення розгляду в судах України спорів, де під сумнів ставиться 

факт укладення договору, пропонуємо українським суддям застосовувати 

положення Принципів УНІДРУА про формування договору, оскільки ці положення 

надають орієнтир яким чином з’ясувати чи «переросли» у договір домовленості 

осіб, тобто чи була досягнута між ними згода, а також з’ясувати чи наявні всі 

елементи, що формують договір, якщо він був укладений шляхом конклюдентної 

поведінки. 

18. На основі норми Принципів УНІДРУА про часткове виконання 

пропонуємо конкретизувати зміст кореспондуючої норми ЦК України, щоб 

врегулювати питання відшкодування додаткових витрат, які виникають у кредитора 

у зв’язку з прийняттям виконання частинами. Крім цього, пропонуємо українську 

доктрину доповнити баченням англійської концепції істотного виконання 

(substantial performance), яка встановлює критерій, згідно з яким інколи суд може 

вважати прийнятним часткове виконання. Цей критерій полягає в оцінці того, чи 

отримав в суттєвій мірі кредитор благо, задля якого він вступав у договір.  

19. Заслугою Принципів УНІДРУА є визнання цим актом того, що крім 

обов’язків, які прямо передбачені умовами договору, існують іще й непрямі 

обов’язки. Непрямі зобов’язання (implied obligation) включають в себе обов’язки 

діяти добросовісно, чесно вести справи, бути розсудливим, діяти сумісно з 

розумінням іншої сторони, зважати на її законні інтереси, співпрацювати з іншою 

стороною тощо. Принцип виконання зобов’язання, який виділяють у доктрині 

українського права, варто доповнити ідеєю щодо існування в договірному 

зобов’язанні непрямих моральних обов’язків.  

20. З метою надання вітчизняним суддям матеріальних норм, які б допомагали 

їм у вирішенні справ, в яких мають місце форс-мажорні обставини, потрібно 

редагувати норму вітчизняного кодексу, що стосується непереборної сили 

(ст. 617 ЦКУ), надавши їй такого ж значення, яке має форс-мажор у ст. 7.1.7 

Принципів УНІДРУА. 
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21. Пропонуємо на основі Глави 7 «Невиконання» Принципів УНІДРУА 

удосконалити вітчизняний механізм застосування засобів правового захисту у 

зв’язку з порушенням договору. 

Вбачається за доцільне виконання в натурі та сплату збитків узгодити таким 

чином, щоб збитки мали відшкодовуватися лише в тих межах, в яких спричинена 

невиконанням шкода не може бути усунута в процесі подальшого виконання. Така 

нова норма перебуватиме у відповідності зі стандартом справедливості Принципів 

УНІДРУА.  

Встановлено, що положення Цивільного кодексу, які стосуються визначення 

та обрахунку збитків, достатньою мірою узгоджуються із Принципами УНІДРУА, 

так що в питаннях обрахунку збитків Принципи УНІДРУА в українській юрисдикції 

можна безперешкодно застосовувати. Разом з тим, Цивільний кодекс пропонуємо 

доповнити нормою Принципів УНІДРУА, французького походження, про 

передбачуваність шкоди, згідно з якою встановлюється відповідальність боржника 

лише за ті збитки, настання яких він міг би передбачити. 

Для реалізації такого засобу правового захисту, як одностороння відмова від 

договору у зв’язку з невиконанням, пропонується задіювати принцип чинності 

повідомлення по факту його отримання (Zugangsprinzip), розроблений у німецькому 

праві.  

22. Як можна бачити на прикладі запропонованих змін, уніфікація норм права, 

проведена на основі Принципів УНІДРУА, може принести велику користь окремій, 

в нашому випадку українській, правовій системі. Якщо ж Принципи розглядати 

виключно як lex mercatoria, то тоді цей акт буде застосовуватися лише там, де 

сторони договору 1) є підприємцями; 2) резидентами різних країн; 3) зробили 

посилання у своєму договорі на Принципи. Але ж правова якість Принципів 

УНІДРУА свідчить про те, що їх однозначно потрібно використовувати як новий 

інструмент уніфікації. Проте цей інструмент не може дати повної уніфікованості 

національного права, оскільки Принципи УНІДРУА – це не лише норми права, це 

ще й загальні принципи приватного права, інкорпорувати які неможливо, тому що 

не всі принципи прямо виписані, деякі з них становлять ідейне та методологічне 
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підґрунтя регуляторних механізмів, прописаних у конкретних нормах. Оскільки 

перенести принципи та ідеї в інший правовий акт неможливо, тому поява у 

Цивільному кодексі України аналогічних до Принципів УНІДРУА норм не замінить 

необхідності прямого застосування Принципів УНІДРУА в українській юрисдикції. 

23. Проте норми Цивільного кодексу України все ж таки потрібно змінювати і 

приводити у відповідність до Принципів УНІДРУА, бо важко застосовувати два 

акти в одній юрисдикції, якщо в них немає повної узгодженості між собою. Тільки 

після проведення уніфікації Принципи УНІДРУА можна буде застосовувати поряд 

із Цивільним кодексом України як загальні принципи права, на яких він базується. 

Про це свідчить і наявна в Україні на сьогодні практика застосування Принципів 

УНІДРУА. Така практика здебільшого охоплює судові рішення щодо положень про 

«ускладнення», які виписані у Розділі 2 Глави 6 Принципів УНІДРУА. Ці 

положення кореспондують зі ст. 652 Цивільного кодексу України про істотну зміну 

обставин. Тобто практика сформувалася там, де є відповідність між нормами. В тих 

випадках, коли Цивільний кодекс України пропонує власне, відмінне від Принципів 

УНІДРУА, регулювання, навіть якщо це незначні відмінності, українські судді не 

схильні застосовувати Принципи. 

Для того, щоб можна було піднести українське право до стандарту Принципів 

УНІДРУА, потрібно:  

1) Змінити кореспондуючі норми Цивільного кодексу України відповідно 

до тих, які пропонують Принципи УНІДРУА;  

2) Запропонувати суддям застосовувати Принципи УНІДРУА в українській 

юрисдикції як «загальні принципи права», до яких відсилає Цивільний кодекс 

України. З цією метою в самому Цивільному кодексі створити відсилкову норму 

наступного змісту: «У разі неможливості використати аналогію закону для 

регулювання цивільних відносин, вони регулюються відповідно до загальних 

принципів приватного права, які сформульовані в авторитетних текстах, що мають 

міжнародне визнання (аналогія права)» (нова редакція ст.8(2) ЦК України). 
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