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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю проведення 

комплексного, порівняльно-правового аналізу міжнародно-правових актів 

уніфікації правового регулювання інституту автономії волі сторін у сфері 

договірних зобов’язань у зв’язку з прийняттям Гаазькою конференцією з 

міжнародного приватного права (Гаазька конференція) у 2015 р. Принципів 

вибору права у міжнародних комерційних договорах (надалі – Гаазькі 

Принципи). 

Гаазькі Принципи є новаторським документом необов’язкового характеру 

у сфері регулювання принципу автономії волі сторін. Вони можуть бути 

використані в якості моделі національним законодавцем, в т. ч. українським, 

при модернізації підходів національно-правового регулювання принципу 

автономії волі сторін, можуть слугувати зразком, «відправною точкою» для 

подальшої міжнародно-правової уніфікації норм, що регулюють принцип 

автономії волі сторін у договірних комерційних відносинах на регіональному 

та універсальному рівнях. Гаазькі Принципи можуть застосовуватися в судах 

і міжнародних комерційних арбітражах при вирішенні спорів із 

зовнішньоторговельних договорів, а також можуть використовуватися 

сторонами при укладенні договорів. Останні є головними дестинаторами 

(адресатами) Гаазьких Принципів, і, як очікують розробники Гаазьких 

Принципів, саме комерсанти зроблять цей інструмент популярним та 

застосовуваним у міжнародній торгівлі.        

Актуальність теми дослідження випливає також з євроінтеграційних 

прагнень України. В силу того, що Гаазькі Принципи є продуктом 

європейської правової думки у сфері договірного права, завдання наукової 

школи в Україні полягає, зокрема, у тому, щоб, по-перше, окреслювати 

наукову проблематику, що перебуває на порядку денному в Європейському 

союзі; по-друге, оцінювати доктринальні ідеї та законодавчі рішення 

європейської правової думки з метою їх можливої рецепції у право України 

або його гармонізації з нормами європейського права.    

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці 

вітчизняних та іноземних науковців, у яких висвітлюються різні аспекти 

теми дослідження. Серед дослідників можна виокремити таких, як-от М. М. 

Альборбос (María Mercedes Alborboz), А. В. Асосков, К. П. Бергер (Klaus 

Peter Berger), М. Бонелл (Michael Joachim Bonell), О. П. Борт, К. М. Васкес 

(Carlos Manuel Vázquez), Н. Г. Вілкова, А. Є. Вільяльта Віскарра (Ana 

Elizabeth Villalta Vizcarra), Е. М. Грамацький, Є. В. Гусєв, А. Дікінсон 

(Andrew Dickinson), І. А. Діковська, А. С. Довгерт, С. М. Задорожна, В. І. 

Кисіль, О. Ландо (Ole Lando), Б. С. Лобовик, Р. Майклз (Ralf Michaels), Х. А. 

Морено Родрігес (José Antonio Moreno Rodríguez), Дж. К. Мосс (Giuditta 

Cordero-Moss), О. І. Муранов, П. Най (Peter Edward Nygh), М. Пертегас 

(Marta Pertegás), А. Г. Покачалова, Г. Рюль (Giesela Rühl), С. Симеонідес 

(Symeon C. Symeonides), Ж. Сом’є (Genevieve Saumier), Н. В. Тригубович, Д. 
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П. Фернандес Аройо (Diego P. Fernández Arroyo), А. О. Філіп’єв, К. Хіменес 

Корте (Cristián Gimenez Corte), Ф. Юнгер (Friedrich K. Juenger) та інші.  

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

Дисертаційне дослідження виконано в рамках планової наукової теми 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка № 11БФ048-01: «Україна у міжнародних 

інтеграційних процесах», що є складовою Комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації». 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є науковий аналіз 

формування уніфікованих норм, що регулюють принцип автономії волі 

сторін у міжнародних комерційних договорах, та виокремлення на підставі 

цього аналізу сучасних практик (правил) його застосування.  

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі основні завдання:  

 проаналізувати універсальні та регіональні міжнародно-правові акти 

уніфікації норм у сфері регулювання міжнародних комерційних 

договорів в їх хронологічному порядку для встановлення підходів, які 

були покладені в їх основу;   

 виокремити традиційні (усталені) правила регулювання принципу 

автономії волі сторін у міжнародних комерційних договорах, які 

знайшли широке визнання і закріплення у праві багатьох держав 

світу, та нові (модерні) правила, які доповнюють та удосконалюють 

правила регулювання принципу автономії волі сторін, але ще не 

досить поширені; 

 визначити стандарт інституту автономії волі у зазначеній сфері; 

 дослідити основні положення Гаазьких Принципів; 

 виявити можливість використання Гаазьких Принципів національним 

законодавцем, в тому числі українським, а також державними судами 

та міжнародними комерційними арбітражами в якості джерела права, 

а також як інструмента тлумачення угод про вибір права при 

вирішенні спорів із зовнішньоторговельних договорів;      

 визначити основні тенденції уніфікації норм, що регулюють принцип 

автономії волі сторін, а також майбутні форми такої уніфікації; 

 розробити та обґрунтувати пропозиції щодо внесення змін до 

законодавства України, що стосуються деяких питань автономії волі 

сторін (форма угоди про вибір права; конфлікт стандартних положень 

у правовідносинах з іноземним елементом). 

Об’єктом дисертаційного дослідження є відносини з приводу вибору 

сторонами міжнародних комерційних договорів права, яке буде 

застосовуватися до регулювання правовідносин сторін, які виникають з 

такого договору. 

Предметом дисертаційного дослідження є положення універсальних та 

регіональних міжнародно-правових актів уніфікації у сфері комерційних 
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договорів як обов’язкового характеру (конвенції, міжнародні договори, 

регламенти), так і необов’язкового характеру (модельні закони, принципи), а 

також судова практика України, іноземних державних судів та міжнародних 

комерційних арбітражів, що стосується застосування традиційних і модерних 

правил регулювання автономії волі сторін. 

Методи дослідження. У дослідженні використано комплекс 

загальнонаукових (метод діалектики, аналізу та синтезу) та спеціальних 

методів наукового пізнання, а саме: історичний метод, що дає змогу 

дослідити еволюцію принципу автономії волі сторін в часі; формально-

юридичний метод для вивчення змісту норм досліджуваних нами документів; 

компаративістський (порівняльно-правовий) метод для порівняння 

особливостей регламентації інституту автономії волі сторін в різних 

правових системах, а також на регіональному та універсальному  

міжнародно-правовому рівнях; логічний метод, за допомогою якого можна 

пояснити причини обрання певних способів уніфікації принципу автономії 

волі сторін, з’ясувати підходи, закладені у міжнародно-правових актах; 

емпіричний метод, за допомогою якого було проаналізовано застосування 

деяких правил автономії волі сторін державними судами та міжнародними 

комерційними арбітражами.          

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що ця 

дисертація є першим в Україні дослідженням змісту принципу автономії волі 

сторін у комерційних договорах та його регулювання Гаазькими 

Принципами.  

За результатами наукового пошуку сформульовано наступні положення, 

що мають ознаки наукової новизни та виносяться на захист:   

Вперше: 

1) Визначено основні етапи уніфікації норм, що регулюють принцип 

автономії волі сторін у міжнародних комерційних договорах, форми 

та регіональні виміри такої уніфікації. Перший етап (1950-1980 рр.) 

характеризується створенням універсальних конвенцій в рамках 

Гаазької конференції. На другому етапі (1980-1990 рр.) відбувається 

уніфікація норм, що регулюють принцип автономії волі сторін за 

допомогою колізійного методу в рамках регіональних об’єднань – 

Організації Американських Держав (ОАД), Європейського Союзу 

(ЄС), Азійського регіону (АСЕАН), Співдружності Незалежних 

Держав (СНД), при цьому основою у підходах до регулювання 

слугували положення, відображені у вищезгаданих Гаазьких 

конвенціях. Третій етап (з 2000-х р.) пов’язаний зі створенням 

правових актів необов’язкового характеру, або «м’якого права» (soft 

law), що дало можливість включити до них положення, погодження 

яких в рамках підготовки конвенцій було б неможливим. 

2) Встановлено, що сьогодні прийняття документів soft law (у вигляді 

зводів принципів, правил, рекомендацій тощо) є практикою, 

властивою для багатьох сфер права. Уніфікація у формі створення 

необов’язкових інструментів зарекомендувала себе як гнучкий 
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інструмент регулювання, з потенційно більшим охопленням 

можливих реципієнтів, тобто тих, хто може такий інструмент 

застосовувати (сторони комерційних договорів, суди, міжнародні 

комерційні арбітражі тощо). 

3) Обґрунтовано, що в Гаазьких Принципах втілено концептуально 

інший підхід порівняно з тим, що застосовувався Гаазькою 

конференцією протягом попередніх чотирьох десятиліть, який 

полягає у (1) використанні іншого уніфікаційного методу; (2) 

модифікації певних традиційних правил, що регулюють принцип 

автономії волі сторін; (3) виробленні якісно нових правил, що 

регулюють принцип автономії волі сторін.  

4) Здійснено поділ правил, що регулюють принцип автономії волі 

сторін, на традиційні, або усталені (найбільш поширені та 

застосовувані правила), та нові (модерні), застосування яких в 

практиці міжнародних комерційних контрактів лише починається. 

5) Сформульовано перелік традиційних правил регулювання автономії 

волі сторін. До таких правил належать: (1) право застосовувати lex 

voluntatis тільки до комерційних договорів з іноземним елементом; 

(2) визнання незалежності (автономності) угоди про вибір права від 

основного договору і навпаки (дійсність або недійсність основного 

договору не впливає на дійсність або недійсність угоди про вибір 

права і навпаки); (3) можливість застосування різних правопорядків 

до різних частин договору (т. зв. принцип «розщеплення» договору, 

або dépeçage); (4) відсутність вимоги про взаємозв’язок між обраним 

правом та національністю сторін, місцем укладання договору тощо; 

(5) право сторін змінити раніше обране право в будь-який час за 

умови, що це не призведе до обмеження чи порушення прав третіх 

осіб та не впливатиме на формальну дійсність укладеного між 

сторонами договору; (6) правило, що в обсяг обраного сторонами 

права норми міжнародного приватного права, як правило, не 

включаються (якщо тільки про інше не домовилися сторони); (7) 

сфера дії обраного сторонами права охоплює більшість питань, 

пов’язаних з процесом укладення та виконання договору, а саме: 

дійсність та наслідки недійсності договору; тлумачення договору; 

права та обов’язки сторін; виконання договору; наслідки невиконання 

або неналежного виконання договору; припинення договору; позовна 

давність; (8) можливість обмеження дії права, обраного сторонами 

(lex voluntatis), застосуванням (над)імперативних норм та 

застереження про публічний порядок.  

6) Визначено перелік нових (модерних) правил, до яких належать: (1) 

право сторін обирати недержавне право; (2) відмова від обов’язкових 

вимог щодо форми угоди про вибір права; (3) вирішення питання про 

вибір права при укладенні сторонами договору шляхом обміну 

стандартними положеннями (проблема конфлікту стандартних умов); 

(4) право сторін включати до обсягу обраного ними права норми 
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міжнародного приватного права обраного правопорядку; (5) 

включення переддоговірних зобов’язань до статуту договірних 

зобов’язань. 

7) Дано визначення універсального стандарту принципу автономії волі 

сторін у міжнародних комерційних договорах, виробленого в процесі 

уніфікації регулювання договірних зобов’язань у цивільних і 

торговельних справах в рамках ЄС, який являє собою сукупність 

традиційних правил (rules) регулювання принципу автономії волі 

сторін у міжнародних комерційних договорах, які отримали загальне 

визнання і широке застосування.  

8) Сформульовано пропозицію змінити підхід до визначення права, яке 

застосовується до прав та обов’язків сторін по угоді, закладений у 

багатосторонніх міжнародних договорах, укладених в рамках СНД, а 

саме надати принципу автономії волі сторін першочергове значення, 

замінивши ним застарілу прив’язку до закону місця здійснення угоди; 

закріпити  право сторін обирати право у будь-який час; визначити 

коло питань, яке охоплює обране сторонами право; визначити форму, 

у якій сторони можуть здійснювати вибір права. 

9) Обґрунтовано пропозицію щодо удосконалення законодавства 

України про міжнародне приватне право шляхом закріплення права 

сторін міжнародних комерційних договорів укладати угоду про вибір 

права у будь-якій формі, а також обирати не лише право певної 

держави, а й право недержавного походження у формі зводів, 

принципів або конвенцій (наприклад, Принципи міжнародних 

комерційних договорів УНІДРУА тощо). 

Удосконалено: 

10) Обґрунтування висновку про те, що рівень уніфікації, зокрема 

уніфікації норм, що регулюють принцип автономії волі сторін, 

визначається рівнем економічного співробітництва і розвитку в 

регіональних інтеграційних об’єднаннях. (1) В рамках ОАД 

уніфікація принципу автономії волі сторін у комерційних договорах 

практично відсутня, але Міжамериканська конвенція про право, 

застосовне до міжнародних контрактів 1994 р. стала моделлю для 

багатьох держав-членів ОАД при модернізації свого внутрішнього 

законодавства і сприяла гармонізації національних правопорядків 

країн латиноамериканського регіону. (2) В СНД рівень уніфікації 

норм, що регулюють принцип автономії волі сторін, досягнутий на 

початку 1990-х років, на сьогоднішній день якісних змін не зазнав. (3) 

В Азійському регіоні (АСЕАН) уніфікація принципу автономії волі 

на міжнародно-правовому рівні майже відсутня. (4) Найбільшого 

прогресу в уніфікації автономії волі сторін в міжнародних 

комерційних договорах досягнуто в ЄС: спочатку у формі конвенції 

(Римська конвенція про право, що застосовується до договірних 

зобов’язань 1980 р.), а згодом – у формі регламенту (Регламент ЄС № 



6 

593/2008 «Про право, що застосовується до договірних зобов’язань» 

2008 р.), який має пряму дію і застосування у державах-членах ЄС.  

11) Доктринальне положення про те, що угода про вибір права попри 

той факт, що вона «обслуговує» основний договір, вважається і 

розглядається як незалежна (автономна) від основного договору 

угода, і недійсність угоди про вибір права не породжує недійсність 

основного договору і навпаки. 

12) Пропозицію вирішення в Україні на законодавчому рівні 

проблеми конфлікту стандартних положень (форм) у прив’язці до 

угоди про вибір права. 

Дістало подальшого розвитку: 

13) Доктрина про автономію волі сторін як один з основоположних 

принципів міжнародного приватного права та як колізійну прив’язку 

(lex voluntatis).  

14) Доктринальне положення про домінуючий характер soft law у 

сучасних умовах уніфікації норм, що регулюють принцип автономії 

волі сторін, та норм міжнародного приватного права в цілому.    

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у 

тому, що сформульовані у дослідженні теоретичні положення, наведені 

приклади із правозастосовної практики, здійснений автором переклад на 

українську мову Гаазьких Принципів (додаток до дисертації) можуть бути  

взяті до уваги у процесі нормотворчої діяльності, зокрема при розробці 

проектів змін до законодавчих актів України. Узагальнення судової практики 

державних судів та арбітражів, зокрема МКАС при ТПП України, а також 

теоретичні рекомендації можуть бути застосовані судами і арбітражами в 

процесі здійснення правосуддя. Висновки та положення дисертаційного 

дослідження можуть бути використані при підготовці підручників, 

навчальних посібників і методичних розробок з міжнародного приватного 

права та у навчальному процесі.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою, що виконана здобувачем особисто. Всі узагальнення, 

висновки, пропозиції та рекомендації, представлені у роботі, одержані 

автором завдяки самостійному аналізу міжнародно-правових та національних 

нормативних джерел, практики правозастосування державними судами та 

арбітражами, а також вітчизняної і зарубіжної наукової літератури.  

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 та апробовані на таких 

міжнародних конференціях: міжнародній науково-практичній конференції 

«Роль права та закону у сучасному світі» (3-4 листопада 2011 року, м. Київ); 

науковій конференції «Геостратегічні пріоритети України в політичній, 

економічній, правовій та інформаційній сферах» (15 жовтня 2015 року, м. 

Київ); міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 
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молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (22 жовтня 

2015 року, м. Київ); всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в 

Україні» (9-10 жовтня 2015 року, м. Херсон); міжнародній науково-

практичній конференції «Право, суспільство і держава: форми взаємодії» (15-

16 січня 2016 року, м. Київ); міжнародній науково-практичній конференції 

«Шевченківська весна» (7 квітня 2016 року, м. Київ); міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (27 жовтня 2016 року, м. Київ); 

міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (26 жовтня 2017 року, м. Київ). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 13 

наукових праць, з них 4 наукові статті у фахових наукових виданнях, 

затверджених переліком МОН України, 1 стаття в іноземному фаховому 

виданні та 8 тез доповідей на наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою і завданнями роботи. 

Дисертаційна робота складається з переліку скорочень, вступу, трьох 

розділів, шести підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 231 сторінку, з них 159 

сторінок основного тексту. Список використаних джерел міститься на 51 

сторінці та складається з 420 найменувань. Додаток 1 складається з 4 

сторінок. Додаток 2 складається з 2 сторінок.    

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження,  

визначено його мету, завдання, об’єкт і предмет, вказано методологічні і 

теоретичні основи дослідження, сформульовано наукову новизну та основні 

положення, які виносяться на захист, практичне значення одержаних 

результатів, наведено дані щодо апробації та публікацій результатів 

проведеного дослідження.  

Перший розділ «Передумови створення Гаазьких Принципів вибору 

права у міжнародних комерційних договорах» складається з двох 

підрозділів.  

У підрозділі 1.1. «Принцип автономії волі сторін в універсальних та 

регіональних міжнародних договорах» проаналізовано міжнародно-правові 

універсальні та регіональні акти, в яких містяться правила, що регулюють 

принцип автономії волі сторін, досліджується еволюція цих правил, їх 

закріплення у різних документах. У дисертації розглядаються Гаазькі 

конвенції – Конвенція про право, застосовне до міжнародної купівлі-продажу 

товарів 1955 р., Конвенція про право, застосовне до агентських договорів 

1978 р. та Конвенція про право, застосовне до договорів міжнародної купівлі-

продажу товарів 1986 р.; Міжамериканська конвенція про право, застосовне 

до міжнародних контрактів 1994 р., укладена в рамках ОАД; конвенції в 

рамках СНД – Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із 
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здійсненням господарської діяльності 1992 р., Конвенція про правову 

допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 

1993 р. та Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, 

сімейних і кримінальних справах 2002 р.; акти, укладені в ЄС – Римська 

конвенція про право, що застосовується до договірних зобов’язань 1980 р. та 

Регламент ЄС № 593/2008 «Про право, що застосовується до договірних 

зобов’язань» 2008 р. Частково, в міру своєї приналежності до досліджуваної 

проблематики, були розглянуті інструменти УНІДРУА – Конвенція 

УНІДРУА про Одноманітний закон у міжнародній купівлі-продажу товарів 

1964 р., Конвенція УНІДРУА про агентські правовідносини в міжнародній 

купівлі-продажу товарів 1983 р. та Принципи міжнародних комерційних 

договорів УНІДРУА.  

У цьому підрозділі на основі аналізу вищеназваних міжнародно-правових 

документів виокремлюються основні правила, що регулюють принцип 

автономії волі сторін, які склалися на сьогоднішній день і які є визнаними 

серед більшості держав, зокрема: широке визнання права сторін обирати 

право у комерційних договорах; обсяг (у вигляді переліку можливих до 

обрання правопорядків) автономії волі сторін в інших приватних 

правовідносинах (деліктних, сімейних, спадкових тощо) постійно зростає; 

можливість обрання права до приватних відносин та неможливість обрання 

права до суто публічних за своєю суттю правовідносин (з чого випливає, 

зокрема, неможливість обрання процесуального права); відсутність 

необхідності зв’язку між обраним правом та договором або сторонами; 

можливість обрання виключно права певної держави; можливість зміни 

раніше обраного права за умови, однак, що вибір іншого права не повинен 

впливати на формальну дійсність договору між сторонами, а також на права 

третіх осіб; при виборі сторонами права норми міжнародного приватного 

права, як правило, не включаються в обсяг цього обраного права; принцип 

незалежності (автономності) угоди про вибір права від основного договору; 

формування чіткого кола питань, які регулює право, обране сторонами: 

дійсність договору між сторонами; тлумачення договору; права та обов’язки 

сторін за договором; виконання договору; наслідки невиконання або 

неналежного виконання договору; припинення договору; наслідки 

недійсності договору; відступлення права вимоги та переведення боргу за 

договором; автономія волі сторін може бути обмеженою лише у виняткових 

випадках – у разі дії (над)імперативних норм права держави суду або іншого 

права (наприклад, яке має тісний зв’язок із договором), та у разі, якщо обране 

право суперечить публічному порядку держави суду.  

У підрозділі 1.2. «Уніфікація soft law та матеріально-правове 

регулювання договірних зобов’язань як передумова створення Гаазьких 

Принципів вибору права у міжнародних комерційних договорах» описуються 

та аналізуються тенденції останніх десятиліть в уніфікації договірного права, 

розглядаються причини та наслідки таких тенденцій. 

Традиційно уніфікація норм, що регулюють договірні відносини, зокрема 

принцип автономії волі сторін, відбувалася шляхом створення міжнародно-
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правових договорів (конвенцій), однак з 1990-х років уніфікаційні проекти 

були завершені, уступивши місце проектам уніфікації soft law.  

Причинами цього стало «насичення» сфери договірного права 

достатньою кількістю міжнародно-правових договорів, які створили певне 

функціонуюче правове поле, до якого держави призвичаїлися, яке вони 

прийняли і яке вони міняти на сьогоднішній день не хочуть. Нині питання 

порядку денного – «шліфування», а також, де це необхідно, спроба 

реанімувати, надати «друге життя» або «популяризувати» існуючі конвенції, 

які або не ратифіковані взагалі, або не застосовуються широко.  

Крім того, одним з факторів того, що традиційна уніфікація наразі 

полишена, є те, що існують регіони, де традиційна уніфікація у формі 

створення міжнародних договорів у сфері договірного права «не працює», 

вона там фактично відсутня: йдеться про країни Африки, Південну та 

Північну Америки (ОАД), а також про Азію (АСЕАН).     

З іншого боку, важливим чинником звернення міжнародних організацій 

до проектів soft law стало поширення, «популяризація» та розвиток концепції 

lex mercatoria – норм недержавного походження у широкому сенсі. До 

недержавних норм слід віднести великий масив документів: Уніфіковані 

правила та звичаї для документарних акредитивів; Уніфіковані правила по 

інкасо; Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА тощо. 

У зв’язку з тим, що Гаазькі конвенції у сфері договірного права не були 

сприйняті більшістю держав, Гаазька конференція вирішила вдатися до 

нового для себе уніфікаційного методу – за допомогою інструментів soft law.     

Другий розділ «Гаазькі Принципи вибору права у міжнародних 

комерційних договорах» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 2.1. «Основні положення Гаазьких Принципів вибору права у 

міжнародних комерційних договорах (традиційні правила, що регулюють 

принцип автономії волі сторін)» проаналізовані положення, в яких 

відображені усталені, традиційні і прийняті переважною більшістю 

розвинених держав правила. 

Згідно з Гаазькими Принципами вибір права, зроблений сторонами, має 

бути ясним або таким, що чітко випливає з положень договору або обставин. 

Гаазькі Принципи утверджують принцип свободи вибору права: сторони 

можуть обрати право, що застосовується до всього договору або лише до 

його частини; вони можуть обрати різне право до різних положень договору; 

вони можуть змінити право, що застосовується до договору, в будь-який час, 

однак їх вибір не повинен впливати на формальну дійсність договору і права 

третіх осіб.  

Підтверджено правило про те, що жодного зв’язку між обраним правом та 

договором не вимагається. 

Питання, чи погодилася сторона на вибір права, визначається на основі 

права, яке, як передбачається, обрали сторони, або на основі «правила 

співвідношення стандартних положень», або, як виняток, на основі права, де 

сторона має своє місцезнаходження. 
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Вибір права не може заперечуватися виключно на тій підставі, що 

договір, якого він стосувався, є недійсним.  

Якщо сторони не домовляться про інше, обране сторонами право не 

включає правила міжнародного приватного права. Це правило, з одного боку, 

відбиває традиційний підхід законодавця, спрямований на правову 

визначеність шляхом виключення колізійних норм, які можуть відіслати до 

права іншої країни, а з іншого, дає можливість сторонам все-таки вирішити 

включити в обране право і норми міжнародного приватного права, якщо це, 

на їх думку, буде логічним.  

Право, обране сторонами, регулюватиме всі питання, пов’язані з 

договором, включаючи, але не обмежуючись: a) тлумачення; b) права та 

обов’язки, що випливають з договору; c) виконання та наслідки невиконання 

договору, включаючи оцінку збитків; d) різноманітні способи погашення 

зобов’язань, позовну давність; e) дійсність і наслідки недійсності договору; f) 

тягар доказування та правові презумпції; g) переддоговірні зобов’язання.  

Гаазькі Принципи встановлюють два обмежувальних для свободи волі 

сторін фактори: надімперативні норми та публічний порядок. Суд може 

застосувати надімперативні норми права держави суду або іншої держави, які 

застосовуються незалежно від права, обраного сторонами; він може 

відмовити у застосуванні обраного права, якщо наслідки такого застосування 

будуть явно несумісними з публічним порядком держави суду; у питаннях, 

де обране право не суперечить публічному порядку, воно підлягає 

застосуванню.  

Арбітражний суд також наділений правом застосовувати надімперативні 

норми права, іншого ніж право, обране сторонами, або посилатися на 

публічний порядок певної держави, якщо він повинен або має право так 

зробити. Питання, чи повинен арбітражний суд застосовувати надімперативні 

норми права або публічний порядок іншої держави, Гаазькі Принципи не 

визначають, це питання вирішується самим арбітражем.  

У підрозділі 2.2. «Нові правила, що регулюють принцип автономії волі 

сторін, в історії уніфікації» представлені новації розробників Гаазьких 

Принципів, наведено причини появи саме таких правил та наслідки їх 

впровадження. 

У Гаазьких Принципах сторонам надана можливість обирати недержавне 

право (норми), за умови, однак, якщо воно є загальновизнаним на 

міжнародному, наднаціональному або регіональному рівні в якості 

збалансованого та нейтрального зведення правил. Застосування сторонами до 

договору недержавного права можливе лише у тому разі, якщо право 

держави суду дозволяє застосування такого права. Це останнє правило 

виступає захисною клаузулою для держав, які, схвалюючи в цілому Гаазькі 

Принципи, вибір недержавного права не визнають.   

Новелою є правило про те, що немає жодних вимог стосовно форми, в 

якій має бути здійснений вибір права (усно, письмово, при свідках тощо), 

якщо тільки сторони не домовляться про інше. Гаазькі Принципи націлені на 

максимально можливе усунення ситуації формальної недійсності договору: 
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п. e) ч. 1 ст. 9 не перешкоджає застосуванню «будь-якого іншого 

застосовного права» (що визначається згідно з нормами міжнародного 

приватного права держави суду або нормами міжнародного приватного 

права, що застосовуються арбітражем), яке б підтверджувало формальну 

дійсність договору.  

Гаазькі Принципи визначають застосовне право у випадку цесії: до 

основного договірного зобов’язання продовжує застосовуватися право, 

обране сторонами – кредитором та боржником – при укладенні основного 

договору, а до прав і обов’язків між цедентом (кредитором) і цесіонарієм 

(набувачем права вимоги до боржника) застосовується право, яке вони 

обрали при укладені договору цесії.  

Третій розділ 3 «Застосування Гаазьких Принципів вибору права у 

міжнародних комерційних договорах» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 3.1. «Вплив Гаазьких Принципів вибору права у міжнародних 

комерційних договорах на міжнародне та національне нормотворення» 

аналізується передусім їх потенційне значення для законодавця. Гаазькі 

Принципи можуть використовуватися як модель для національного, 

регіонального, наднаціонального або міжнародного акта, вони можуть 

використовуватися для тлумачення, доповнення та розвитку норм 

міжнародного приватного права, вони можуть використовуватися як 

державними судами, так і арбітражами. 

Гаазькі Принципи отримали схвалення ЮНСІТРАЛ та Міжнародної 

торгової палати як документ, що доповнює чинні міжнародно-правові 

договори, включаючи Конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-

продажу товарів 1980 р. і Типовий закон ЮНСІТРАЛ 1985 р., а також як 

документ, який, де це доречно, може використовуватися судами та 

арбітражами для цілей тлумачення, доповнення та розвитку норм 

міжнародного приватного права. 

Гаазькі Принцип вже встигли справити певний вплив на концептуальні 

ідеї законодавця при модернізації національного міжнародного приватного 

права, а також на закони деяких держав.  

У США дебати з приводу ідеї відмови від принципу суттєвого зв’язку вже 

знайшли своє втілення у проекті Зводу (третього) колізійного права, над яким 

наразі ведеться робота в рамках Інституту американського права. Деякі з 

радників проекту Зводу (третього) колізійного права в рамках Інституту 

американського права, які брали участь у створенні Гаазьких Принципів (Л. 

Зільберман, Н. Коен), вважають, що у США доцільно відмовитися від 

принципу суттєвого зв’язку у міжнародних комерційних договорах. 

Парагвай, країна Латинської Америки, стала першою державною, яка 

прийняла закон на основі Гаазьких Принципів, причому Гаазькі Принципи 

були імплементовані майже без змін.  

Разом з тим творці Гаазьких Принципів підкреслюють, що головний 

«споживач» документа – бізнесмени, ще мало про нього знають, і необхідно 

проводити велику роботу з поширення знань про Гаазькі Принципи саме 

серед бізнесових кіл.     
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У підрозділі 3.2. «Міжнародне приватне право України і Гаазькі 

Принципи вибору права у міжнародних комерційних договорах» аналізується 

законодавство України з міжнародного приватного права, а також вплив, 

який можуть на нього справити Гаазькі Принципи.   

Автономії волі сторін присвячено кілька нормативно-правових актів: 

Закон України «Про міжнародне приватне право», Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», Кодекс торговельного мореплавства 

України тощо.  

У ст. 5 Закону України «Про міжнародне приватне право» сказано, що у 

випадках, передбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть 

самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту 

правових відносин. У ст. 43 ця ідея розвинута: сторони договору згідно зі 

статтями 5 та 10 цього Закону можуть обрати право, що застосовується до 

договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами 

України. 

Разом з тим українське законодавство прямо передбачає можливість 

вибору права виключно певної держави (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

міжнародне приватне право»).   

Деякі питання врегульовані не досить чітко, неоднозначно, наприклад, 

питання форми угоди про вибір права, а також питання вибору права у 

ситуації конфлікту стандартних положень.  

Судова практика України представлена вибіркою рішень, що свідчить про 

те, що на практиці сторони не досить активно послуговуються можливістю 

обирати застосовне право. Арбітражна практика з цього питання навпаки є 

набагато багатшою.       

На нашу думку, український законодавець для вирішення законодавчих 

прогалин (конфлікт стандартних положень), а також для модернізації свого 

законодавства міг би взяти варіанти, запропоновані у Гаазьких Принципах.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У Висновках містяться наступні теоретичні і практичні узагальнення 

результатів проведеного дослідження. 

1. Досліджено закономірності і характерні риси процесу уніфікації 

принципу автономії волі сторін: якщо до 1980-х років уніфікація відбувалася 

за допомогою конвенційного методу, то з 1980-х років, а також у 

найближчому майбутньому уніфікація договірного права і, зокрема, норм, що 

регулюють принцип автономії волі сторін, відбуватиметься за допомогою 

інструментів необов’язкового характеру (soft law). Нещодавні дослідження, а 

також перемовини на міждержавному рівні засвідчили, що наразі немає 

«запиту» міжнародної спільноти на створення документа у сфері договірного 

права у формі обов’язкового акта. 

2. Уніфікація автономії волі сторін у договірних відносинах не була 

однаково успішною та ефективною у різних регіонах. Найбільших успіхів 

уніфікація досягла на регіональному рівні в ЄС, що дає підстави говорити 
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про прямий зв’язок рівня уніфікації та економічного розвитку регіону. ЄС – 

єдиний форум, що зміг уніфікувати автономію волі сторін у комерційних 

правовідносинах на безпрецедентному рівні, спочатку у формі конвенції, а 

згодом – у формі регламенту.   

3. На універсальному рівні уніфікувати автономію волі сторін у формі 

акта обов’язкового характеру поки що не вдалося. 

4. У США відбуваються самобутні процеси уніфікації: США пройшли 

шлях від невизнання принципу автономії волі сторін до його повного 

визнання; поки що вони залишаються однією з небагатьох країн, де принцип 

автономії волі сторін обумовлюється наявністю суттєвого зв’язку між 

обраним правом та сторонами або договором. Наразі ведуться роботи зі 

створення Зводу (третього) конфліктного права, розробники якого мають на 

меті відмовитися від концепції суттєвого зв’язку обраного права та договору 

сторін або самих сторін.  

5. В рамках ОАД уніфікація автономії волі сторін у комерційних 

правовідносинах практично відсутня. З одного боку, це зумовлено тим, що 

ОАД складається з двох «таборів» країн – латиноамериканських країн із 

континентальною системою права та англо-американських країн системи 

загального права, і останній групі країн в принципі не властиво укладати 

міжнародні договори. Принцип автономії волі сторін у США все ще 

ґрунтується на основі концепції суттєвого зв’язку між договором сторін або 

самими сторонами з обраним правом, на сьогодні США визнають цей 

принцип саме в такому вигляді, не маючи при цьому жодної внутрішньої 

потреби ратифікувати міжнародно-правовий документ, що виходить з інших 

начал, як це було у випадку із Конвенцією Мехіко, яка утверджувала 

принцип автономії волі сторін, не вимагаючи при цьому дотримання зв’язку 

обраного права зі сторонами або договором. З іншого боку, 

латиноамериканські країни відносно нещодавно почали впроваджувати у 

своє внутрішнє законодавство принцип автономії волі сторін. Таким чином, 

раніше передумов для уніфікації автономії волі сторін в ОАД було 

надзвичайно мало. Конвенція Мехіко допомогла скоріше гармонізації 

національних правопорядків країн латиноамериканського регіону в частині 

регулювання принципу автономії волі сторін, відіграючи при цьому роль 

модельного закону.         

6. В рамках СНД уніфікація автономії волі сторін перебуває на рівні 

самого лише визнання можливості обрання сторонами права. Усі останні 

надбання уніфікаційних процесів, відображені в Римській конвенції 1980 р. 

та Регламенті Рим І, у документах СНД втілення не знайшли. Рівень 

уніфікації, досягнутий на початок 1990-х років після розпаду СРСР, на 

сьогодні якісних змін не зазнав.   

7. Гаазька конференція як найстаріша організація з уніфікації 

міжнародного приватного права розпочала процес уніфікації автономії волі 

сторін у договірних відносинах у 1950-х роках, який згодом був підхоплений 

УНІДРУА у 1960-х роках та ЮНСІТРАЛ на межі 1980-х років. Останні, 

однак, пішли шляхом кодифікації матеріально-правових норм, і принцип 
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автономії волі, відображений в їх документах, містить лише аспекти 

негативного вибору права, які полягають в тому, що сторони можуть 

виключати або змінювати положення міжнародно-правового документа, в 

якому він міститься. Уніфікація колізійних норм, зокрема принципу 

автономії волі сторін, що здійснювалася в рамках Гаазької конференції, 

фактично обмежилася участю у конвенціях десятка держав.    

8. За наслідками уніфікаційної діяльності в рамках Гаазької конференції у 

сфері договірного права було створено Конвенцію 1955 р., Конвенцію 1978 р. 

та Конвенцію 1986 р., які побудовані на комплексному підході уніфікації 

правил у разі наявності вибору права сторонами, а також у разі відсутності 

такого вибору. За великим рахунком це був невдалий досвід уніфікації, тому 

Гаазька конференція, повернувшись через чверть століття до ідеї створення 

документа, який уніфіковував би передусім принцип автономії волі сторін, 

вирішила створити документ необов’язкового характеру, який би 

утверджував принцип автономії волі сторін. Крім того, було вирішено 

покинути ідею уніфікації механізму визначення застосовного права у разі 

відсутності вибору права сторонами. Гаазькі Принципи були інспіровані 

Принципами УНІДРУА, а також Принципами європейського договірного 

права, і стали першим документом необов’язкового характеру, який був 

створений Гаазькою конференцією, де містилися «традиційні» правила 

принципу автономії волі сторін, а також ряд нових правил.  

9. Гаазькі Принципи розроблялися фахівцями, що представляли різні 

правові системи, багато з них працювали над Принципами УНІДРУА, тому 

Гаазькі Принципи, по-перше, являють собою документ, побудований на 

спільних для англо-американської та континентальної системи права ідеях, 

по-друге, це документ в інтелектуальному плані побудований на ідеях 

дослідників, що розробляли Принципи УНІДРУА, які є одним з 

найуспішніших зводів недержавних норм на сьогоднішній день.   

10. У Гаазьких Принципах збережені та знайшли свій розвиток 

наступні правила: можливість зміни обраного права в будь-який час; 

незалежність угоди про вибір права та основного договору; можливість 

застосування різних правопорядків до різних частин договору (dépeçage); 

відсутність вимоги взаємозв’язку між обраним правом та договором або 

сторонами; права і обов’язки сторін, утворені внаслідок укладення договору 

між ними, повинні регулюватися правом, що регулює договір між ними, і 

застосовне до договору право повинно продовжувати регулювати договірні 

зобов’язання, створені таким договором, навіть якщо кредитор за цими 

зобов’язаннями переуступить свої права третій особі; можливість обмеження 

свободи волі сторін у виборі права тільки на підставі дії (над)імперативних 

норм та застереження про публічний порядок (обмежений lex limitatis). 

11. На сьогодні у західній доктрині утверджений підхід, що угода 

про вибір права попри той факт, що вона «обслуговує» основний договір, 

вважається і розглядається як незалежна від основного договору угода, і 

недійсність угоди про вибір права не породжує недійсність основного 

договору і навпаки. Гаазькі Принципи закріпили і підкреслили цей принцип.  
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12. Після спливу трьох років з часу офіційного затвердження Гаазькі 

Принципи вже стали зразком для національного законодавця: на основі 

Гаазьких Принципів було модернізовано законодавство з міжнародного 

приватного права Парагваю, планується внести зміни у законодавство з 

міжнародного приватного права Австралії та США.    

13. Закон України «Про міжнародне приватне право» побудований 

на сучасних засадах і відображає сучасні правила, що утворюють принцип 

автономії волі сторін. Разом з тим ряд питань потребував би точного 

законодавчого закріплення, наприклад, у питанні конфлікту стандартних 

положень (типових умов)), чітке закріплення правила про відсутність 

формальних вимог до угоди про вибір права тощо.  

14. Запропоновано доповнити ч. 2 ст. 5 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» правилом, що «угода про вибір права не 

підлягає жодним формальним вимогам, якщо тільки сторони не домовилися 

про інше». 

15. Варто було б вирішити суперечність, яка існує між положеннями 

ч. 1 ст. 642, ст. 646 ЦК України й ст. 181 ГК України, з одного боку, і ч. 2 ст. 

642 ЦК України, з іншого боку, обравши якесь одне правило: правило 

«останнього пострілу» або правило «нокауту». Положення ч. 8 ст. 181 ГК 

України ми вважаємо за потрібне взагалі виключити як зайве й неефективне. 

Вважаємо за доцільне доповнити ЦК правилом, яке перебувало б у 

відповідності з положенням ст. 2.1.22 Принципів УНІДРУА, а саме:  

«Конфлікт типових умов або договорів приєднання 

 

Якщо обидві сторони після обміну пропозиціями укласти договір на 

умовах приєднання або з посиланням на типові умови, що не збігаються, 

починають здійснювати дії, зазначені в обох пропозиціях, договір вважається 

укладеним на прямо погоджених сторонами умовах та на типових умовах 

(умовах договорів приєднання), що збігаються». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Цірат К. Г. Автономія волі сторін у Гаазьких Принципах вибору 

права у міжнародних комерційних договорах. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

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

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017.  

Дисертація присвячена теоретичному та практичному аналізу уніфікації 

на універсальному та регіональному рівні правил, що регулюють принцип 

автономії волі сторін у комерційних договорах, у ній досліджується останній 

зі створених інструментів – Гаазькі Принципи вибору права у міжнародних 

комерційних договорах, який уособлює зразок найкращих практик, що 

склалися на сьогоднішній день, що у своїй сукупності складають принцип 

автономії волі сторін.  

У дисертації аналізується регулювання автономії волі сторін в 

українському законодавстві з міжнародного приватного права, аналізуються 

його недоліки, вносяться пропозиції його вдосконалення.   

У роботі аналізується потенційний вплив Гаазьких Принципів вибору 

права у міжнародних комерційних договорах на національного, зокрема 

українського, законодавця а також на універсальне правове регулювання 

принципу автономії волі сторін.  

Ключові слова: автономія волі сторін, Гаазькі Принципи вибору права у 

міжнародних комерційних договорах, уніфікація, інструменти обов’язкового 

та необов’язкового характеру. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Цират К. Г. Автономия воли сторон в Гаагских Принципах выбора 

права в международных коммерческих договорах. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; 

семейное право; международное частное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена теоретическому и практическому анализу 

унификации на универсальном и региональном уровне правил, образующих 
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принцип автономии воли сторон в коммерческих договорах. В ней 

исследуется последний из созданных инструментов – Гаагские Принципы 

выбора права в международных коммерческих договорах, которые 

олицетворяют образец лучших практик, сложившихся на сегодняшний день, 

которые в своей совокупности составляют принцип автономии воли сторон. 

В диссертации анализируется регулирование автономии воли сторон в 

украинском законодательстве по международному частному праву, 

анализируются его недостатки, вносятся предложения по его 

совершенствованию. 

В работе анализируется потенциальное воздействие Гаагских принципов 

выбора права в международных коммерческих договорах на национального, 

в том числе украинского, законодателя, а также на универсальное правовое 

регулирование принципа автономии воли сторон. 

Ключевые слова: автономия воли сторон, Гаагские Принципы выбора 

права в международных коммерческих договорах, унификация, инструменты 

обязательного и необязательного характера. 

 

ANNOTATION 

 

Tsirat K. G. Party autonomy in the Hague Principles on Choice of Law in 

International Commercial Contracts. – Manuscript.  

The thesis serves to obtain the degree of Candidate of Sciences in specialty 

12.00.03 – Civil law and civil process; family law; private international law. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science 

of Ukraine. – Kyiv, 2017.  

The present thesis deals with analysis of the unification at universal (within the 

framework of the Hague Conference on Private International Law (the “HCCH”) 

and regional level (the European Union (the “EU”), the Organization of American 

States (the “OAS”), Asian region (the Association of Southeast Asian Nations (the 

“ASEAN”)) and the Commonwealth of Independent States (the “CIS”)) of the 

rules that form the principle of party autonomy in international commercial 

contracts, being it in form of a binding or a non-binding legal instrument. The 

author does not investigate the unification of party autonomy in all spheres of 

private international law – property law, family law, inheritance law, non-

contractual obligations, labor law, etc., but only in contractual obligations, namely 

obligations arising out of international commercial contracts. Consumer contracts 

and insurance contracts are partly considered in the thesis, but only in the light of 

the comparative analysis of the regulation of party autonomy for commercial 

contracts and for some types of contracts (in particular, consumer and insurance 

contracts) where the parties are not equal and one of them needs protection that 

shall be granted by specific regulation introduced by state. 

The author highlights the periods of unification of the rules of party autonomy 

and outlines the tendencies of future unification of that rules. The first period 

(1950-1980) was the time of creation of universal conventions within the 

framework of the HCCH; the second stage (1980-1990) was the time of unification 
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by means of conflict of laws method within the framework of regional 

organizations – OAS, EU, and CIS. In Asian region there were actually no 

unification movements. Nowadays (since 2000) soft law instruments regulation 

dominates in the unification processes and particularly in the sphere of contract 

and commercial law. Soft law instruments are flexible; do not need any state 

approval, and potentially they can serve to much more actors that a binding 

instrument. In this light even the oldest world organization in the sphere of private 

international law unification, the HCCH decided to “move” from conventions to a 

non-binding instrument in unification of rules of party autonomy.     

The research focuses on the latest instrument adopted within the framework of 

the HCCH, namely, the Hague Principles of Choice of Law in International 

Commercial Contracts (the “Hague Principles”) of 2015 that compiles the “best 

practices” of a regime of party autonomy.    

The Hague Principles are an instrument that summarizes, on the one hand, the 

current most common and applicable rules that have been formed up to date (no 

need for a connection between the chosen law and the parties and/or a contract of 

the parties; conflict of laws are not included generally in the volume of the chosen 

law; severability of the agreement of the choice of law from the main contract; 

possibility to choose different laws for different parts of the contract; the rights of 

the parties to choose or modify a choice of law at any time, but that choice or 

modification made after the contract has been concluded shall not prejudice its 

formal validity or the rights of third parties; the “overriding” nature of mandatory 

rules and public policy over parties’ choice of law), and, on the other hand, new 

ones, namely those intended to solve traditional problems that arise when parties 

choose the applicable law (absence of special requirements to the form of 

agreement of choice of law; the possibility to choose non-state law by the parties, 

if it is permitted by law of a state court, agreement on the choice of law and battle 

of forms, broadening of the scope of the chosen law, etc.). 

The thesis focuses on regulation of party autonomy in Ukrainian legislation of 

private international law, highlights its issues, especially in the light of the Hague 

Principles and in comparison with the EU regulation – Regulation (EC) No 

593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the 

law applicable to contractual obligations (Rome I). The author offers some 

amendments to the laws of Ukraine to make some rules more suitable for the 

parties and to eliminate legal uncertainty caused by some vague provisions of the 

Civil and the Commercial Code of Ukraine.       

The author analyzes the potential influence of the Hague Principles on national, 

in particular Ukrainian, legislator, on state courts and arbitration institutions and, 

especially, on international commerce actors. 

This thesis contains sufficient examples from judicial practice of EU and 

Ukraine, as well as multiple arbitration awards that show correlation between 

theory issues and their practical implications.    

Key words: party autonomy, Hague Principles on Choice of Law in 

International Commercial Contracts, unification, instruments of binding and non-

binding force.   


