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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 Актуальність дослідження. Дослідження має безпосередній зв’язок і з рядом 
робіт загально-теоретичного значення щодо проблематики правової кваліфікації у 
міжнародному приватному праві (далі – “МПрП”). Поряд із цим не менш тісно 
робота пов’язана з дослідженнями прикладного характеру. Серед таких основна 
увага приділялась питанням вирішення трастових справ в країнах континентального 
права. Особливий вплив на актуальність тематики справляє той факт, що кількість і 
складність таких справ в країнах ЄС збільшується. Зокрема, це пов’язано із 
чинниками, породженими економічними процесами, що супроводжують 
розширення Спільного Ринку. Окрему увагу в роботі приділено багатогранності 
наукової проблеми – конфлікту кваліфікацій у міжнародному приватному праві. І 
саме цей аспект зумовлює  її комплексний характер. Основне завдання  цього 
дослідження автор бачить у пошуку можливих шляхів недопущення виникнення 
конфлікту кваліфікацій у випадках вирішення трастової справи з іноземним 
елементом. Адже в цій категорії справ перед суддею особливо актуальною постає 
потреба вдаватись до правової кваліфікації понять (категорій, конструкцій), 
відсутніх в праві його рідної країни. З огляду на те, що для права України, як країни 
континентального права, вже сам траст не є чимось природнім (на відміну від країн 
англосаксонського права, з їх притаманним ставленням до трасту, як до органічної 
складової  системи права справедливості в принципі). Усе наведене зумовлює 
особливу актуальність та значимість обраної теми. 

Серед дослідників проблематики правової кваліфікації в міжнародному 
приватному праві слід назвати таких іноземних класиків як Франц Кан (Frantz Kahn), 
Етьєн Бартен (E.Bartin), Франц Деспанє (Frantz Despagnet), Мартин Вольф (Martin 
Wolff), Ернст Рабель (Ernest Rabel), Арменжон (P. Arminjon), В.Бекет (W.B.Beckett), 
Дж. Фальконбридж (J.D. Falconbridge), Анрі Батіфоль (Henri Batiffol), А.Шніцер 
(A.F. Schnitzer), Мейєргоф (H. Meierhof), Поль Лагард (Paul Lagarde), О. Кан-Фронд 
(O. Kahn-Freund), А. Феррер-Коррейя (A. Ferrer-Correia), Р.А. Паскаль (R.A. Pascal), 
Дж. Морс (J. Morse), Р.Бистріцький та Л.А. Лунц. Серед числа дослідників тематики 
останніх десятиліть особливий внесок до цієї роботи в аспекті правової кваліфікації 
у міжнародному приватному праві належить А.Е. вон Овербеку (A. Е. von Overbeck), 
Веронік Алярус (Veronique Allarousse) та Рідха Букхарі (Ridha Boukhari). 

Серед дослідників загальних питань міжнародного приватного права, що так 
чи інакше торкались питання правової кваліфікації слід зазначити таких, як 
Ф.К.Савіньї (F.K.Savigny), Нібуайє (I. Niboyet), П. Нейхауз (P.H. Neuhaus), Дж. 
Моріс (J. H. C. Morris), П. Норт (P.North), Рене Давид (Rene David), Е. Вітта (E. 
Vitta), , Ф. Францескакіс (Ph. Francescakis), А. Дайсі (A.V. DiceyА.Робертсон (A.H. 
Robertson), Дж. Чешир (G. C. Cheshire), Л. Раапе (L.Raape), , М.М. Богуславский, а 
також сучасних вітчизняних дослідників А.С. Довгерта, В.І. Кисіля, В.Я. Калакуру, 
О.О. Мережка, а також В.В.Трутеня, В.В. Балдинюка, Д.В. Пшеничнюка, А.О. 
Філіп’єва та сучасних іноземних Д.В. Дождєва, В.П. Звєкова, М.Ісаада, Р.Л. 
Наришкіну, Г.К. Дмітрієву, Л.П. Ануфрієву, Ю.А.Тимохова, О.М. Садікова. 

Серед дослідників проблематики сприйняття англосаксонського трасту 
країнами континентального права слід назвати швейцарського науковця Альфреда Е. 
вон Овербека (Alfred Е. von Overbeck), французьких фахівців Маріе Рев’яр (Mariel 
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Revillard) та Жан-Поля Беродо (Jean-Paul Béraudo), англійського Девіда Хайтона 
(David J. Hayton), канадійського вченого Донована Вотерза (Donovan W. M. Waters), 
голландських К.Д. ван Боушотена (C.D. van Boeschoten) та Ханса ванн Луна 
(Johannes Hendrik Albert (Hans) van Loon), американського Адера Дайєра (Adair 
Dyer), шотландського А. Ентона (A.E. Anton), безпосередній внесок яких (у 
комбінованій іпостасі науковця та дипломата) призвів до появи Гаазької конвенції 
про право, що застосовується до трастів, та про їх визнання 1985 року (далі – “ГКТ”), 
в тій версії, що сьогодні ми маємо. На окрему увагу заслуговують також ряд більш 
ранніх робіт (класиків) і більш пізніх робіт (сучасників). В числі класиків 
сприйняття трастової тематики в країнах континентального права слід назвати 
французьких вчених Анрі Батіфоля (Henri Batiffol) та П’єра Лаполя (Pierre Lepaulle), 
швейцарського вченого Клода Жан-Марі Раймонда (Claude Jean-Marie Reymond) та 
англійського і південно-африканського Тоні Оноре (Tony (Anthony Maurice) Honoré). 
В числі ж видатних сучасників - швейцарських вчених Жан-Філіпа Дюнана (Jean-
Philippe Dunand), Люка Тевно (Luc Thévenoz), Клер Д.С. Спіроу (Clair D.C. Spirou), 
італійських вчених Мауріціо Лупої (Maurizio Lupoi), Александру Браун (Alexandra 
Braun), люксембурзького дослідника Андре Прума (André Prüm) та французьких 
вчених Б. Опті (B. Oppetit), Тьєрі Реве (Thierry Revet) та Клода Вітца (Claude Witz), 
голландських вчених С. Кортмана (S.C. Kortman) та Верхагена (H..L. Verhagen), 
Н.Фабера (N. Faber), Д. Ерстена (D. Aersten) та К. Домінгуса (C. Domingus), Кеннета 
(R. Kenneth), Біманса (J.W.A. Biemans), шотланського К. Рейда (K.Reid) та 
канадійських Ліонеля Сміта (Lionel Smith) та Маріо Наккарато (Mario Naccarato).  

Серед вітчизняних дослідників саме трастової та фідуційної тематики слід 
окремо відзначити Р.А. Майданика, а також дослідників С.О. Сліпченка, М.М. 
Слюсаревського, І.В. Венедиктову, Р. Воронежського, Ю.В. Курпас, С.М. 
Паламарчука, В.Г. Марчинського, Г.Г. Харченка, а також Г.В. Онищенко (Буяджи), 
К.Г. Некіт та Т.М. Стазілову, як дослідників саме довірчих відносин, ускладнених 
іноземним елементом. 

Окреме місце займають роботи таких класиків традиційних трастових 
юрисдикцій, як: Андерхіл (A. Underhill), Майтленд (F.W. Maitland), Тюкер 
(L.Tucker), Пвадван (N. Le Poidevin), Брайтвел (J. Brightwell), Томас (G. Thomas), та 
А. Хадсон (A. Hudson), А. Скотт (A. W. Scott) та У. Фречер (W. F. Fratcher), а також 
праці Мохамеда Рамжона (Mohammed Ramjohn). Окремі внески у дослідження 
складають праці вчених, що виступили авторами офіційних коментарів 
міжнародних конвенцій у сфері юрисдикцій, визнання та забезпечення виконання 
іноземних судових рішень. Серед таких Пітер Шлоссер (Peter Schlosser), Дженар (P. 
Jenard), Мюллер (G. Möller), Пітер Них (Peter Nygh), Фаусто Покар (Fausto Pocar), а 
також інші іноземні дослідники Андреа Бономі (Andrea Bonomi), А.Л. Жарко, та 
вітчизняні О.І. Євтушенко, Г.А.Цірат, Ю.В.Черняк, М.М. Мальський, 
В.П.Пухаленко і Д.А.Мінченко.  

Зв’язок дослідження із роботами зазначених груп вчених полягає у 
багатогранності наукової проблеми – конфлікту кваліфікацій у міжнародному 
приватному праві. А це, в свою чергу, і зумовлює відведення у ній окремого місця 
для кожного з зазначених аспектів та  комплексний характер завдання цього 
дослідження загалом.. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до наукової теми “Правові засади співпраці України з 
міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика”, що є частиною 
планової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка “Асоціація як новий формат відносин України 
з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний 
аспекти” (№ державної реєстрації 16БФ048-01). 

Мета і завдання дослідження. Дослідження має за мету систематизацію 
доктринальних підходів до проблематики правової кваліфікації в міжнародному 
приватному праві. Основний фокус роботи автор бачить у пошуках можливих 
шляхів недопущення виникнення конфлікту кваліфікацій, коли для вирішення 
трастової справи з іноземним елементом перед суддею країни континентального 
права постає потреба вдатись до правової кваліфікації понять (категорій, 
конструкцій), відсутніх в праві його рідної країни.  

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання: 
1) дослідити проблематику існування доктринальних колізій у підходах до 

правової кваліфікації у МПрП щодо  предмету та методу з огляду на розвиток 
наукової думки в країнах різних правових систем; 

2) дослідити процеси правової кваліфікації та тлумачення норми права як 
техніку оперування з питаннями фактів і питаннями права  при розгляді справи з 
іноземним елементом; 

3) проаналізувати надбання Закону України "Про міжнародне приватне право” 
в контексті доктринальних напрацювань в облпсті правової кваліфікації у МПрП; 

4) проаналізувати положення розділу ІІ ГКТ “про право, що застосовується до 
трастів” в контексті вирішення колізійного питання для розгляду трастової справи; 

5) проаналізувати положення розділу ІІІ ГКТ “про визнання трастів” з позиції 
значення для вирішення трастових справ з іноземним елементом (поряд із 
колізійним компонентом ГКТ); 

6) дослідити можливості оптимального використання заяв і застережень, 
доступних Україні при приєднанні до ГКТ; 

7)  дослідити питання використання специфічної термінології при приєднанні 
України до ГКТ для цілей офіційного перекладу на національну мову її тексту; 

8) дослідити області вдосконалення національного законодавства, пов’язані із 
питаннями визнання трастів в Україні за наслідками приєднання до ГКТ; 

9) дослідити можливості оптимального використання доступних міжнародно-
правових інструментів для вдосконалння існуючих підходів до правової 
кваліфікаціїв контексті прийняття до розгляду трастових справ, винесення в них 
рішень та приведення до виконання рішень у трастових справах іноземних судів 

Серед основних очікуваних результатів дослідження, поряд із теоретичною 
моделлю уникнення конфлікту кваліфікацій в міжнародному приватному праві, 
передбачається також озброєння дієвим інструментарієм судді чи іншої офіційної 
особи країни континентального права, перед якою постає питання правової 
кваліфікації у трастовій справі з іноземним елементом. 

Об’єктом дослідження є питання конфлікту кваліфікацій у міжнародному 
приватному праві з метою пошуку можливих шляхів його уникнення, коли для 
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вирішення трастової справи перед суддею постає потреба вдатись до правової 
кваліфікації понять (категорій, конструкцій), відсутніх в праві його рідної країни. 

Проблематика конфлікту кваліфікацій розглядається в широкому сенсі через: 
1)  регулювання колізій законів (в процесі вибору та застосування колізійної 

норми в трастовій справі) та  
2) регулювання колізій юрисдикцій: як прямо (при вирішенні питання про 

компетенцію суду прийняти трастову справу до розгляду); так і опосередковано 
(при вирішенні питання дозволу на визнання та приведення до виконання рішення у 
трастовій справі іноземного суду). 

Предметом дослідження є джерела правового регулювання колізій законів та 
колізій юрисдикцій в міжнародному приватному праві, правові інститути і правові 
явища, пов’язані з: 

1)  застосуванням колізійної норми в міжнародному приватному праві 
(зокрема, правова кваліфікація, побічні/попередні питання, дія імперативних і 
надімперативних норм); 

2) встановленням підсудності у справі з іноземним елементом; 
3) визнанням і приведенням до виконання рішень іноземного суду; 

 4) встановленням змісту і застосуванням іноземного права на прикладі 
конструкції англосаксонського трасту (задля визнання трастів чи подальшого 
пошуку найбільш близьких конструкцій рідного права за аналогією, зокрема).  

Методи дослідження. Для досягнення наукової об’єктивності результатів 
дослідження використано комплекс загально-наукових та спеціальних методів, що 
застосовуються в сучасній правовій науці. 

В роботі також застосовувався формально-логічний метод для визначення 
поняття, функцій та місця інституту правової кваліфікації (зокрема, щодо 
пов’язаних із трастом побічних/попередніх питань) в міжнародному приватному 
праві та в цивільному процесі України.  

Для визначення застосовного права до відносин трасту (в т.ч. до 
побічних/попередніх питань) використовувався системно-функціональний метод.  

Поряд із цим в ході аналізу законодавства інших країн застосовувався 
порівняльно-правовий метод. Який застосовувався зокрема, при аналізі галузі 
міжнародного приватного права семи континентальних країн-учасниць ГКТ – в 
аспекті ряду питань, що природно поставали при її ратифікації – задля ідентифікації 
в процесі їх порівняння між собою потенційно актуальних і для України.  

За допомогою формально-юридичного методу проводився аналіз текстів 
міжнародних договорів та ряду рішень ЄСПЛ і Європейського Суду Справедливості. 
В контексті міжнародних договорів особлива увага приділялась урахуванню певних 
відтінків, представлених у різних автентичних текстах (викладених англійською та 
французькою мовами), для аналізу яких окреме значення мав загально науковий 
метод абстрагування в контексті національної специфіки тих чи інших країн. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження  полягає в тому, що 
робота є першим у юридичній̆ науці України комплексним дослідженням 
проблематики правової кваліфікації у міжнародному приватному праві, та 
одночасно одним із перших, що торкаються специфіки розгляду суддею країни 
континентального права справ з іноземним елементом, що ґрунтуються на так 
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званих “внутрішніх” відносинах в трасті. Під “внутрішніми” маються на увазі ті, що  
безпосередньо стосуються відносин між його учасниками – установником, трасті і 
бенефіціарами – або ті, що зачіпають права та обов’язки останніх іншим чином. В 
межах здійсненого дослідження одержано такі результати, що мають наукову 
новизну та виносяться на захист:  

вперше:  
1) обґрунтовано природну нерозривність зв’язку понять “правова кваліфікація” 

та “тлумачення” (як “двох боків однієї медалі”) в контексті проблеми уникнення 
конфлікту кваліфікацій в міжнародному приватному праві; 

2) запропоновано розглядатипідхід до правової кваліфікації у статті 7 Закону 
України “Про міжнародне приватне право” в якості піднесення на щабель 
“довершеності” lege fori (“enlightened” lege fori); 

3) запропоновано розглядати  статтю 2 Гаазької конвенції про визнання 
трастів 1985 року в якості джерела кваліфікації трасту за функціональним 
призначенням (“par la fonction”) та показано її спільну основу з класичним підходом 
автономної кваліфікації; 

4) обґрунтовано самостійне місце статті 11 Гаазької конвенції про визнання 
трастів 1985 року в якості критерію перевірки суддею результатів правової 
кваліфікації трасту як поняття (категорії, конструкції), відсутнього в праві його 
рідної країни. 

удосконалено рекомендацію щодо приєднання України до ГКТ, а саме: 
1) в частині заяв і застережень до Конвенції: неприйняття надімперативних 

норм третіх країн (стаття 16); нерозповсюдження сфери застосування конвенції на 
трасти, відмінні від добровільних (стаття 20); обмеження сфери застосування 
конвенції лише трастами, питання дійсності яких регулюються правом країн-
учасниць (стаття 21); нерозповсюдження сфери застосування конвенції на трасти, 
створені до набрання для України чинності конвенцією (стаття 22); 

2) в частині доцільності утримання від перекладу термінів “trust”, “trustee” при 
приєднанні до Конвенції - використовувати транслітерацію натомість (як із 
поняттям “trust domicile” у випадку приєднання країн ЄС до Люксембурзького 
Договору 1978 року); 

отримало подальшого розвитку  бачення приєднання до ГКТ, а саме: 
1) в частині поняття “forum” – рекомендовано передбачити в національному 

праві розширене тлумачення як таке, що включає поряд із судом (суддею) також і 
будь-яку офіційну особу (у т.ч. національного регулятора банківського сектору), 
перед якою постає необхідність здійснити правову кваліфікацію в контексті 
вирішення питання визнання трастів. 
  2) обґрунтовано доцільність розгляду питання паралельного врегулювання в 
Україні (поряд із питаннями колізій законів через приєднання до ГКТ) також і 
питань прямої та опосередкованої юрисдикцій (зокрема, з використанням поняття 
“доміцилій трасту”, що служить найпоширенішою прив’язкою у трастових справах) 
шляхом: приєднання України до Луганської Конвенції 2007 року; ініціювання 
розробки аналогічної міжнародної угоди між ЄС та країнами Східного Партнерства; 
та продовження участі української делегації в роботі Гаазької Конференції за 
напрямом врегулювання питань, як прямої так і опосередкованої юрисдикцій.  



6 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів дослідження 
полягає в тому, що сформульовані в дослідженні теоретичні положення та практичні 
пропозиції можуть бути використані у нормотворчій діяльності (на підставі 
проведеного аналізу проблемних питань у сфері визнання трастів в Україні 
напрацьовано пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства); у 
правозастосуванні; при підготовці підручників, навчальних посібників і методичних 
розробок для студентів та аспірантів юридичних вузів; у навчальному процесі при 
викладанні курсів “Міжнародне приватне право”, “Міжнародне комерційне право”, 
“Порівняльне цивільне право”, “Міжнародний цивільний процес”, а також ряду 
спецкурсів, зокрема: “Актуальні проблеми міжнародного приватного права”. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою з 
урахуванням фундаментальних досягнень науки міжнародного приватного права. 
Усі сформульовані в ній положення та висновки, які складають наукову новизну, 
отримані та обґрунтовані автором самостійно. Використані в дисертації ідеї, 
положення чи гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані 
лише для підкріплення ідей дисертанта. 

 Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації, 
висновки та пропозиції обговорювалися і були схвалені на засіданнях кафедри 
міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

Окремі положення дисертації доповідалися на таких заходах: міжнародній 
науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Актуальні 
проблеми міжнародних відносин” (Київ, 26 жовтня 2017 р.); науково-практичній 
конференції “Міжнародне приватне право: актуальні проблеми та перспективи 
розвитку” (Київ, 21 грудня 2017 р.); науково-практичній конференції 
“Шевченківська весна” (Київ, 29 березня 2018 р.); міжнародній науково-практичній 
конференції “Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи” (Київ, 
30 березня 2018 року); міжнародній науково-практичній конференції “Інтеграція 
юридичної науки і практики в сучасних умовах” (Запоріжжя, 24-25 серпня 2018 
року); на круглому столі Міністерства юстиції України “Гаазька конвенція про 
право, що застосовується до трастів, та про їх визнання 1985 року: бачення та 
підходи щодо приєднання України” (Київ, 08 листопада 2018 року); а також на 
Київських правових читаннях "Речове право: пріоритети та перспективи", що 
відбулись на юридичному факультеті Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (Київ, 22 березня 2019 року). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 
відображено у 13 наукових працях, із них 7 статей опубліковані у наукових фахових 
виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 1 стаття в іноземному 
науковому фаховому виданні та 5 тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура й обсяг дисертації обумовлені метою і завданнями дослідження 
та дають змогу послідовно розглянути теоретичні і практичні аспекти обраної теми. 
Робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають 9 підрозділів, висновків 
та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 216 сторінок, 
з них 167 сторінок основного тексту та два додатки на 4 сторінках. Список 
використаних джерел міститься на 28 сторінках та складається з 306 найменувань.  



7 

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 “Правова кваліфікація у міжнародному приватному праві” 
складається з трьох підрозділів і присвячено аналізу ґенези, сучасного стану й 
перспектив розвитку доктрини правової кваліфікації у міжнародному приватному 
праві.  

Підрозділ 1.1. “Теоретичне підгрунття правової кваліфікації в міжнародному 
приватному праві” представляє собою, в першу чергу, екскурс в історію 
становлення доктрини правової кваліфікації у МПрП. Історичний огляд цієї 
доктрини проводиться у нерозривому зв’язку з еволюцією підходів до характеру 
самого МПрП (тобто його місця окремо чи в системі національних правових норм). 
При розгляді самої колізійної норми, як унікального явища в праві, аналізуються 
різні підходи до визначення її природи - від самого лише відсилання до певної 
правової системи до участі в механізмі правового регулювання через відшукування 
права, найбільш властивого для регулювання певних відносин.   

Складність проблематики правової кваліфікації у міжнародному приватному 
праві проілюстровано на прикладах правових інститутів, що одними правовими 
системами сприймаються через площину матеріального права (в тому, що 
стосується визначення суті самої вимоги), а іншими – через площину 
процесуального (в тому, що стосується засобів правового захисту). У цьому 
контексті в роботі приділено окрему увагу позовній давності, як одному з таких 
інститутів.  

Задля відокремлення від правової кваліфікації, як явища, характерного для 
усіх галузей правової науки (“у нейтральному значенні”), у роботі представлено 
характерні особливості правової кваліфікації саме у МПрП (“у колізійному 
значенні”).  

В підрозділі зроблено спробу систематизації об’єктивних передумов 
існування доктринальних колізій щодо предмету та методу правової кваліфікації. В 
якості відомих науці різних предметів проаналізовано, зокрема: фактичний склад 
(чи підстави та предмет позову як питання факту), правова норма (чи правові явища, 
через які визначено обсяг і прив’язку колізійної норми, як питання права), 
правовідносини, що врегульовані нормами права, юридичне питання чи суть 
питання (“legal question” або “question in issue”). Окремо зазначено про різні підходи 
до обгрунтованості виділення проблематики правової кваліфікації із загального 
вчення про тлумачення правової норми (зокрема, колізійної). В якості передумов 
існування таких різних підходів запропоновано, зокрема, приймати до уваги різне 
наповнення поняття “правова норма” (“legal rule”), різний розподіл впливу судді і 
законотворця, та відмінності в моделях цивільного процесу різних країн. Огляд 
кардинальних відмінностей в моделях цивільного судочинства проведено через 
притаманну їм різну юридичну природу таких понять, як “іноземний закон” та 
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“іноземний елемент”. Так, в рамках ЄС виділено країни, яким притаманне 
диспозитивне ставлення судді до процесуального статусу іноземного елементу у 
справі (і в яких іноземний закон сприймається, як питання факту, а судді 
відводиться переважно пасивна роль). Серед країн з імперативним ставленням, де 
суддя ex oficio зобов’язаний встановити наявність чи відсутність іноземного 
елементу у справі (а іноземний закон, відповідно, сприймати через призму права), 
аргументовано і місце України.  

На фундаменті представлених передумов доктринальних колізій у підходах до 
правової кваліфікації зроблено висновок про природну нерозривність понять 
“правова кваліфікація” та “тлумачення” (як “двох боків однієї медалі”) в контексті 
уникнення проблеми конфлікту кваліфікацій в МПрП.  

Резюмуючи погляди видатних науковців різних часів і країн, автор схиляється 
до висновку, що кваліфікація, як і тлумачення, представляють собою своєрідний 
“місток між фактом і правом”, рух по якому можливий в обох напрямках. При 
цьому визначальною характеристикою виступатиме сам вектор такого руху. Так, 
будучи спрямованим від факту до права, такий вектор являє собою правову 
кваліфікацію, а у зворотному напрямку – тлумачення норми права. 

В підрозділі 1.2. “Підходи до правової кваліфікації, як методу в теорії і 
практиці” проведено огляд різних підходів до правової кваліфікації, як методу. 
Поряд із трьома класичними теоріями – за законом суду (“lege fori”), за законом, до 
якого тяжіє визначальний іноземний елемент (“lege causae”), та автономною теорією 
кваліфікації – також розглянуто і такі похідні від них, як: теорія серединного 
підходу (“la via media”) та альтернативні ступеневі підходи (“первинної” та 
“вторинної” кваліфікації). Окремо, у “дво-стадійному” підході (“two-fold” theory) 
розкрито суть концепції “адаптації” (відомої представникам французької школи в 
міжнародному приватному праві як “adaptation” чи як “adjustment” в англомовних 
джерелах). А на прикладі подальшого розвитку останньої в кваліфікації за 
функціональним призначенням (“par la fonction”) розглянуто її порівняння з 
класичною автономною теорією. Окремо представлено ГКТ в якості джерела 
кваліфікації за функціональним призначенням при вирішенні трастових справ (як 
таку, зокрема, що має спільну основу з класичним підходом автономної 
кваліфікації). 

Викладений в статті 7 Закону України “Про міжнародне приватне право” 
підхід до правової кваліфікації представлено в якості піднесення на щабель 
“довершеності” lege fori (“enlightened” lege fori). Таке представлення в роботі 
зроблено через сприйняття тексту цієї статті 7 крізь призму концепції “адаптації”.  

Окрему увагу приділено паралелям між автономною кваліфікацією та 
автономним тлумаченням. При цьому окремий акцент робиться автором на 
особливому місці автономного тлумачення в аспекті міжнародних договорів, 
спрямованих на уніфікацію матеріального та колізійного права. У цьому відношенні 
наведено ілюстративні приклади із обов’язкової практики ЄСПЛ (автономного 
підходу до понять “суд”, “житло”, “майно”, “сімейне життя” в контексті ЄКПЛ), а 
також практики Європейського Суду Справедливості (щодо автономного підходу до 
понять “цивільні і комерційні справи” в контексті застосування Брюссельської 
Конвенції 1968 року). Приділено увагу також огляду протилежних сучасних 
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доктрин щодо місця автономної кваліфікації (в контексті тлумачення колізійних 
норм) поза рамками міжнародних договорів, зокрема, в правовому полі України. 

В підрозділі 1.3 “Ілюстрація проблематики правової кваліфікації на прикладі 
трасту” продемонстровано класику проблематики правової кваліфікації в МПрП 
на прикладі розгляду трастової справи з іноземним елементом. При ілюстрації 
дотику котинентального судді до матерії англосаксонського трасту в дослідженні 
приділено увагу двом класичним у цьому відношенні справам, розглянутим ще в 
1970 році. 

Так, у першій справі Courtois v. Ganay, що розглядалась у Франції, 
кваліфікацію трасту було проведено з прийняттям до уваги закону країни загального 
права. Зв’язок трасту з країною загального права було визначено за доміцилієм його 
установника, а презюмований вибір загального права в якості застосовного дозволив 
французькому судді, у свою чергу, коректно сприйняти англо-саксонський траст. 
Кваліфікація lege fori (через функціональну аналогію) призвела до відшукання 
договірної конструкції складної (змішаної) природи. І правові наслідки, визнані за 
таким рішенням, були максимально наближеними до намірів установника трасту. 

У другій же справі Harrison v. Credit Suisse, розглянутій у Швейцарії 
приблизно в той самий час, суд відмовив у визнанні трасту в результаті кваліфікації 
lege fori, однак, дійшов висновку, що мова має йти про договір комплексного 
характеру. При цьому, до такого договору має застосовуватись швейцарське право 
відповідно до швейцарських колізійних норм. І у справі піднято одночасно питання 
про те, яка з національних конструкцій була б здатна призвести до правових 
наслідків, найбільш близьких до правових наслідків створення трасту (ефекту 
трасту). Показовим у цій справі є те, що швейцарський федеральний суд все ж таки 
зміг “максимально наблизити правові наслідки до відповідності намірам засновника 
трасту”. А досягти такого ефекту вдалось через заміщення невідомої конструкції 
(трасту) комбінацією таких конструкцій національного права, як “представництво 
(“mandat”), фідуційна передача майна (“transfert de propriété à titre fiduciaire”), 
дарування (“donation”) та договір на користь третьої особи (“stipulation pour autrui”)”. 

Серед відомих науці підходів до застосування lege fori проведено огляд 
варіантів кваліфікації трасту континентальним суддею з викладенням основних 
аргументів “за” і “проти”. Окрему увагу в роботі приділено трьом варіантам 
“цивілістічного сприйняття трасту”. В якості першого аналогу трасту розглянуто 
договірну конструкцію - аналогічно рішенню у справі Harrison v. Credit Suisse 1970 
року (винесеному до прийняття у 1987 році швейцарського закону про міжнародне 
приватне право) Другим аналогом наведено категорію спадкування. А третім - 
категорію “цільової власності” чи “виділеного майна” (“patrimoine organisé”). В 
результаті представлено висновок про визначальну значимість саме останнього. 
Вдалий приклад втілення такого підходу в законодавчу площину проілюстровано на 
досить прогресивному на той час швейцарському законі про міжнародне приватне 
право 1987 року. Такий підхід для цілей колізійного регулювання було втілено у 
статті 150 швейцарського закону (в розумінні, що покривалось поняттям 
“юридичної особи”). В підрозділі показано також, як цей варіант було вдосконалено 
з подальшою еволюцією самого закону. Так, згодом в (рамках  приєднання 
Швейцарії до ГКТ у 2005 році) положення закону про міжнародне приватне право 
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було збагачено, і b окремо врегульовано підхід до визначення місцезнаходження 
трасту (“trust domicile”) у статті 21 (поряд із визначенням місцезнаходження 
юридичної особи). 

В контексті українського права проілюстровано дієвий інструмент 
застосування статті 7 Закону України “Про міжнародне приватне право” при 
кваліфікації з отриманням інституту довірчої власності в якості “цивілістичного 
сприйняття трасту” як результату комплексного договору управління майном. 
Зазначений підхід представлено в якості аналогу поєднання водночас двох 
швейцарських підходів – комплексної договірної конструкції і “цільової власності”. 

В підрозділі також наведено згадку про Брюссельську Конвенцію (в редакції 
Люксембурзького Договору 1978 року), як вдалий інструмент уніфікації підходів до 
врегулювання питання юрисдикцій (у трастових справах, зокрема), та про ГКТ, як 
джерело уніфікації колізійних норм. Також в підрозділі зазначено про “друге 
обличчя” ГКТ, що здатне проявлятись поза площиною використання колізійного 
методу (як один з новітніх трендів у МПрП, спричинених тенденціями розвитку 
європейського права, що присвячено “визнанню правових ситуацій, породжених за 
кордоном”).  

Другий розділ “Англосаксонська трастова концепція як самостійний 
виклик для країн континентального права” складається з трьох підрозділів, і 
його присвячено загальному розкриттю суті трастової конструкції через ключові 
елементи та специфіку учасників, а також огляду розновидів трасту в 
аглосаксонсьому праві та основної проблематики, що постає при потребі судді 
країни континентального права оперувати з трастовою справою. 

В підрозділі 2.1. “Траст крізь підвалини права справедливості. Історичний 
огляд” проведено огляд основних понять трасту, властивих англосаксонській 
правовій доктрині, представлено класифікацію трастів. Розкрито також суть підходу 
“трьох визначеностей” в контексті класичного англосаксонського трасту - щодо 
наміру, щодо предмету та щодо цілей. Охарактеризовано достатність умов 
створення трасту - на кшалт категорії істотних умов договору, характерної для країн 
континентального права. 

В роботі міститься згадка про верхній рівень типології трастів, а саме: 
добровільний чи явно виражений траст (“express”), результуючий чи логічно 
виведений траст (“resulting”), конструктивний траст (“constructive”) та траст, 
створений в силу закону (“statutory”). Таку класифікації представлено, в першу 
чергу, як частину понятійного апарату для подальшого використання в роботі. 
Зокрема, зазначені поняття далі слугують в якості фундаменту для сприйняття 
специфіки добровільних (явно виражених) трастів, як основної сфери застосування 
ГКТ.  

Окремий акцент зроблено на багате різноманіття проявів трастової концепції в 
англійському праві справедливості. З огляду на це, підхід до законодавчої 
регламентації цієї концепції в континентальних країнах супроводжується викликами, 
як з боку проблематики міжнародного приватного права, так і з боку міжнародного 
цивільного процесу. Поряд із цим автором висловлено припущення, що задача 
врегулювання трасту навіть на рівні лише колізійних норм може виглядати занадто 
абстрактною. А тому і підходити до її вирішення навряд чи доцільно без 
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сегментування цього інституту за тими чи іншими ознаками (з подальшим фокусом 
на певний різновид трасту). 

В підрозділі 2.2. “Захищений траст-фонд і “власне життя” траста” 
представлено понятійний апарат класичного англосаксонського трасту, в рамках 
якого розкрито суть основних його учасників (установник, трасті, бенефіціари). 
Окремо розкрито суть такого ключового елементу трастової конструкції, як 
наявність в основі трасту виділеного майна (траст-фонду), призначеного служити 
певній цілі. Показано, що ознака виділеності (чи відокремленості) траст-фонду 
представляє собою його відмежованість - як від власності трасті, так і від власності 
бенефіціарів чи засновника. На паралелі з формуванням початкового капіталу та 
подальшою еволюцією складу майна юридичної особи продемонстровано ідею 
“власного життя” трасту.  

На образній ілюстрації “ракети та пускової установки” показано відмежування 
конструкції трасту від самого акту його створення. Такий ілюстративний приклад 
наведено, в першу чергу, для подальшого розкриття специфіки попередніх/побічних 
питань в контексті трасту, які виключено зі сфери регулювання ГКТ. Поряд із цим, 
дотично до такої ілюстрації показано черговість потенційного задоволення за 
рахунок траст-фонду вимог, що можуть заявлятись до трасті. Окрему увагу 
приділено порядку “очищення від незаконності” трасту, яка гіпотетично могла б 
мати місце, як з боку засновника при його створенні (через “вади пускової 
установки”), так і з боку трасті в ході ведення справ трасту (вже через “вади 
ракети”). 

В підрозділі 2.3. “Природа бенефіціарного інтересу в трасті та його носії” 
проаналізовано поняття бенефіціарного інтересу в класичному англосаксонському 
трасті. У цьому відношенні зроблено акцент на проблематиці сприйняття права 
бенефіціара в трасті через призму континентального поділу на “in rem” абсолютного 
характеру та “in personam” відносного.  Показано, як право справедливості (“equity”) 
оперує концепцією бенефіціарного інтересу, як органічною складовою 
правосуб’єктності його носія (“locus standi”). Категорію бенефіціарного інтересу, як 
ключового елементу трастової конструкції, розкрито через неподільність права та 
його суб’єктивного захисту. Наявність такого елементу обґрунтовано тим, щоб була 
можливість захистити траст (інтереси тих, заради кого було його створено) від 
прояву недобросовісності, і в першу чергу, з боку самого трасті.  

Така правосуб’єктність обумовлює пріоритетний статус цих осіб (зокрема, 
порівняно з іншим подружжям, спадкоємцями чи особистими кредиторами трасті). 
При цьому характер засобів захисту, доступних носієві такого бенефіціарного 
інтересу, є дещо ширшим, ніж просто особистий характер засобів захисту сторони у 
зобов’язанні. Поряд із цим бенефіціар користується засобами захисту речевих прав 
щодо складових траст-фонду, які неправомірно потрапили до рук третіх осіб. 
Завдяки цьому і стає можливим належне функціонування трасту задля збагачення 
саме бенефіціарів або “служіння іншим цілям”, заради яких його було створено. 

Третій розділ “Траст на різних стадіях міжнародного приватного процесу 
та Acquis Communautaire” складається із трьох підрозділів та присвячено 
комплексному погляду на питання правової кваліфікації у трастовій справі, як при 
вирішенні колізійного питання в рамках винесення судом рішення, так і на етапах 
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регулювання юрисдикції (прямої та опосередкованої) з особливим фокусом на огляд 
актів європейського права. 

В підрозділі 3.1. “Конфлікт законів і конфлікт юрисдикцій в європейському 
праві” представлено історичний огляд регулювання колізій законів та колізій 
юрисдикцій в європейському праві з часів створення Спільного Ринку. Зроблено 
згадку про Брюссельську Конвенцію 1968 року, як вдалий інструмент уніфікації 
підходів до врегулювання питання юрисдикцій, з подальшою еволюцією в рамках 
європейського права (як акта вторинного законодавста ЄС) та з розширенням в 
“паралельній” Луганській Конвенції 1988 року правил Спільного Ринку на 
європейську зону вільної торгівлі (EFTA).  

В контексті регулювання колізій законів проаналізовано ГКТ, що передусім 
має справу з явно вираженим добровільним трастом (“express trust”).  

Окреслено новітні тенденції розвитку МПрП – як під впливом європейського 
права, так і в результаті зближення правових систем континентального та загального 
права. Окрему увагу приділено перевтіленню доктринальних ідей, покладених в 
основу теорій “надбаних прав” (“droits acquis” та “vested rights”) в принципі 
“визнання правових ситуацій, породжених за кордоном”. Реалізацію останнього 
проілюстровано на прикладі статті 11 ГКТ, в якій представлено підхід до можливого 
визнання трасту і без обов’язкового задіяння класичного колізійного методу МПрП 
(“друге обличчя” ГКТ).  

В підрозділі 3.2. “ГКТ як відповідь на виклики розширення Спільного Ринку та 
одночасно й поштовх до уніфікації регулювання конфлікту юрисдикцій” 
представлено загальний огляд ГКТ як колізійного інструменту, особлива потреба в 
якому проявилась із приєнанням до Спільного Ринку нових країн-членів правової 
системи загального права.  

Окрему увагу приділено відповідним змінам до Брюссельської Конвенції (в 
редакції Люксембурзького Договору 1978 року). Цим документом було закріплено 
поняття “доміцилій трасту” (“trust domicile”) та врегульовано питання юрисдикцій у 
трастових справах, що грунтуються на так званих “внутрішніх” відносинах в трасті. 
Під “внутрішніми” маються на увазі ті, що  безпосередньо стосуються відносин між 
його учасниками – установником, трасті і бенефіціарами – або ті, що зачіпають 
права та обов’язки останніх іншим чином.  

ГКТ представлено автором в якості вдалого прикладу “абстрагування” 
інституту трасту від права справедливості, як невід’ємного його органічного 
оточення. Показано, як ГКТ може представляти собою цінність з точки зору 
перспектив приєднання України до неї. Окремо значення ГКТ розглянутояк джерела 
колізійних трастових норм. Та не менш корисним представлено і доступ до керівних 
настанов (щодо визнання “трастами” певних іноземних конструкцій, до них 
подібних) що можуть стати в нагоді для суддів і юристів-практиків із приєднання до 
ГКТ. 

Запропоновано до використання методологічний алгоритм, за допомогою 
якого вдається структурувати, і позначити одночасно глибину і багатогранність 
поля безпосередньої роботи з Конвенцією. В рамках такого алгоритму виділено 
“лояльну” та “критичну” фази, спрямовані, відповідно на: побудову "попереднього 
проекту рішення" та на перевірку такого рішення "на міцність" суддею вже в своєму 
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правовому середовищі. На кожній фазі алгоритм може служити провідником на 
шляху послідовного задіяння відповідних статей Конвенції (зважаючи, в т.ч., на не 
завжди прості й очевидні їх комбінації).  

В рамках загальної характеристики підходів ГКТ окремо представлено статтю 
2 в якості джерела кваліфікації трасту за функціональним призначенням – 
охарактеризованого раніше як піднесення на щабель “довершеності” підходу lege 
fori (“enlightened” lege fori) в міжнародному приватному праві.  Також наведено 
приклади неспівпадіння понять класичного англосаксонського трасту, породженого 
специфікою права справедливості, та автономного поняття “траст”, закріпленого у 
ГКТ. 

Проведено огляд класичних застережень, доступних для ратифікуючих цю 
конвенцію держав, із віднесенням її положень до трьох окремих груп. Серед таких 
виділенозастереження стосовно іноземних надімперативних норм (“lois de police). 
Окреме місце відведено застереженням, що стосуються принципу універсальності 
ГКТ в дії (“erga omnes”) на противагу принципу взаємності (“reciprocity”). І також 
приділено увагу застереження стосовно її ретроспективного застосування до трастів, 
створених до набуття конвенцією чинності в країні ратифікації. Поряд із цим 
розглянуто можливість розповсюдження дії ГКТ на трасти, створені в силу судових 
рішень. Окрему увагу приділено також і свого роду неявним “захисним 
застереженням”, заріпленим у статтях 5 та 13 ГКТ. Суть останніх розкрито з 
урахуванням їх початкового спрямування на країни континентального права, як 
більш "вразливі" до потенційних загроз визнання трастів. 

В роботі також обґрунтувано самостійне місце статті 11 ГКТ (в т.ч. і як прояву 
альтернативного методу визнання правового явища (“правової ситуації”) поза 
рамками колізійного методу - “друге обличчя ГКТ”). Показано також, як задля 
збалансування досить широкої автономії визнання трастів використовуються 
категорії імперативних та надімперативних норм.  

В підрозділі 3.3. “Рекомендації щодо приєднання України до ГКТнаведено 
моменти, що можуть потребувати особливої уваги в контексті приєднання України 
до цієї конвенції. В якості джерел унікального досвіду проведено огляд ряду 
підходів до ратифікації ГКТ іншими країнами континентального права. В цьому 
аспекті автор звертає  особливу увагу на досвід Швейцарії. Окремо закцентовано 
увагу на доцільності синхронізації підходів до вирішення колізій юрисдикцій та 
визнання трастів із визначенням застосовного права до них. Доцільність такого 
паралельного врегулювання цих сфер вбачається автору, зокоема, з огляду на 
потребу в одноманітності вирішення “попередніх” чи “побічних” питань, винесених 
зі сфери застосування ГКТ в порядку статті 4. З цією метою також проведено 
загальний огляд нормативної в по в напрямку входження України до Спільного 
Ринку, як основи для приєднання доиєднаннягов по режиму регулювання колізій 
юрисдикцій. Проаналізовано шлях від підписання у 1994 році Угоди про 
партнерство та співробітництво до підписання Угоди про Асоціацію у 2014 (20 років 
потому).  

В архітектурі законодавства, прийнятого на виконання цих документів, 
окреслено самостійне місце питання компетенції судів (пряма юрисдикція) та 
визнання іноземних судових рішень (опосередкована юрисдикція) у цивільних та 
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комерційних справах. Через зв’язок із аналізом публічно-правових досліджень у 
цьому відношенні (щодо напряму “Юстиція та внутрішні справи”) окреслено 
перспективи приєднання України до Луганської Конвенції з окремим акцентом на 
спрощення процедури в контексті переглянутої версії документу (в редакції 2007 
року). 

В роботі також обґрунтувано самостійне місце статті 11 ГКТ в якості 
можливого критерію перевірки українським суддею результатів правової 
кваліфікації трасту, проведеної в рамках вирішення колізійного питання. 

 
ВИСНОВКИ 

У Висновках містяться наступні теоретичні і практичні узагальнення 
результатів проведеного дослідження. 

 (1) В роботі запропоновано систематизацію об’єктивних передумов існування 
доктринальних колізій щодо предмету та методу правової кваліфікації. З огляду на 
продемонстровану різницю в самій техніці оперування з питаннями фактів і 
питаннями права в руках континентального судді і судді країни загального права, 
зроблено висновок про обов’язкове врахування контексту юрисдикції при 
сприйнятті (в т.ч. для порівняння) тієї чи іншої доктрини правової кваліфікації в 
міжнародному приватному праві. Серед представлених в роботі прикладів різного 
правового середовища показано відмінності у наповненні поняття норми права в 
континентальних системах та поняття правової норми (“legal rule”), що властиве 
системам загального права. Окремий акцент зроблено на різному розподілі впливу 
судді і законотворця та на відмінності у моделях цивільних процесів різних країн. 

(2) На основі історично обумовленої невідворотності існування різних 
підходів зроблено висновок про природну нерозривність зв’язку понять “правова 
кваліфікація” та “тлумачення” (як “двох боків однієї медалі”) в контексті проблеми 
уникнення конфлікту кваліфікацій в міжнародному приватному праві. 
Запропоновано підхід, за яким кваліфікація, як і тлумачення, представляють собою 
своєрідний “місток між фактом і правом”, рух по якому можливий в обох напрямках. 
При цьому визначальною характеристикою виступатиме сам вектор такого руху. 
Так, будучи спрямованим від факту до права, такий вектор являє собою правову 
кваліфікацію, а у зворотному напрямку – тлумачення норми права. 

(3) В роботі текст статті 7 Закону України “Про міжнародне приватне право” 
проаналізовано крізь призму концепції “адаптації” (відомої представникам 
французької школи в міжнародному приватному праві як “adaptation” чи як 
“adjustment” в англомовних джерелах). В рамках представленого аналізу 
аргументовано, що викладений в українському законі підхід до правової 
кваліфікації являє собою піднесення на щабель “довершеності” lege fori 
(“enlightened” lege fori). Суть піднесення lege fori на щабель довершеності бере 
початок з 2-фазного підходу Анрі Батіфоля: 1) попереднього аналізу та 2) 
безпосередньо вже прийняття рішення. На першій фазі «чужі» для судді поняття 
сприймаються (кваліфікуються) з точки зору їх функціонального забарвлення. 
Такий підхід згодом було охарактеризовано, як концерцію «адаптації». І значна роль 
у цьому процесі відводиться функціональній аналогії, відштовхуючись від понять 
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«чужого» права. Друга ж фаза виступає цариною lege fori, де суддя оперує вже 
аналогами «свого» права, залишаючись в рамках рідних понять та категорій. 

 (4) На прикладі статті 2 ГКТ представлено кваліфікацію трасту за 
функціональним призначенням (“par la fonction”) та показано її спільну основу з 
класичним підходом автономної кваліфікації. Кваліфікація за функціональним 
призначенням є відлунням концепції адаптації, що і увібрала надбання французької 
доктрини міжнародного приватного права. Стаття 2 конвенції ж визначає «чужий» 
для континентального світу «траст» саме через функціональні характеристики такої 
конструкції, як «своєї» для країн загального права. Серед спільних рис кваліфікації 
за функціональним призначенням та автономної кваліфікації основну увагу 
привертає неспівпадіння одних і тих самих понять у нормах внутрішнього 
національного права та у колізійних нормах (міжнародного приватного права). А 
метод порівняльного правознавства, запропонований засновником автономної теорії 
Ернестом Рабелем (для відшукання відповідних аналогій через абстрагування від 
суті внутрішніх понять), корелюється із першою фазою концепції «адаптації» Анрі 
Батіфоля. 

 (5) Обґрунтовано самостійне місце статті 11 ГКТ в якості критерію перевірки 
суддею континентального права результатів правової кваліфікації трасту як поняття 
(категорії, конструкції), відсутнього в праві його рідної країни. 

(6) В контексті приєднання України до ГКТ рекомендовано вдатись до ряду 
заяв і застережень, доступність яких передбачено самим документом: неприйняття 
надімперативних норм третіх країн (стаття 16), нерозповсюдження сфери 
застосування конвенції на трасти, відмінні від добровільних (стаття 20), обмеження 
сфери застосування конвенції лише трастами, питання дійсності яких регулюються 
правом її країн-учасниць (стаття 21) та нерозповсюдження сфери застосування 
конвенції на трасти, створені до набрання конвенцією чинності для України (стаття 
22). 

(7) Обгрунтовано доцільність утримання від перекладу термінів «trust», 
«trustee», в контексті приєднання України до ГКТ. Натомість рекомендовано 
використовувати транслітерацію – як  із поняттям «trust domicile» у випадку 
розширення Брюссельської Конвенції 1968 року через підписання країнами ЄС 
Люксембурзького Договору 1978 року (при приєднанні до Спільного Ринку перших 
“неконтинентальних” країн-учасниць). В якості обґрунтування доцільності такого 
підходу використано аргументи автора офіційного коментаря Люксембурзького 
Договору 1978 року. Мова йде про сприйняття зазначених понять, як використаних 
у значенні, властивому країнам суто загального права. Тому будь-які спроби 
відшукання вдалого перекладу з великою ймовірністю будуть приреченими на 
поразку, адже в інших мовах (зокрема, тодішніх країн Спільного Ринку) такого 
просто не існує. І тому, тодішнім континентальним країнам-членам було 
запропоновано надати тлумачення таких «чужих» понять на рідній офіційній мові 
вже в актах внутрішнього законодавства. 

(8) В контексті приєднання України до ГКТ, аргументовано доцільність 
передбачити в національному праві розширене тлумачення поняття «forum» як таке, 
що включає поряд із судом (суддею) також і будь-яку офіційну особу (у т.ч. 
національного регулятора банківського сектору), перед якою постає необхідність 
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здійснити правову кваліфікацію в контексті вирішення питання визнання трастів 
(зокрема, для цілей оцінки прозорості структури власності власників істотної участі 
банківських установ). В такий спосіб вдасться озброїти національного регулятора 
банківського сектору повноцінним збалансованим інструментарієм визнання трастів. 
Таким, що здатен органічно доповнити базові принципи, закладені у підзаконних 
актах регулятора, спрямованих на оцінку прозорості структур власності банків та їх 
власників істотної участі. 

 (9) Обґрунтовано доцільність розгляду питання паралельного врегулювання в 
Україні (поряд із питаннями колізій законів через приєднання до ГКТ) також і 
питань прямої та опосередкованої юрисдикцій. Підхід до останнього 
рекомендовано: шляхом приєднання України до Луганської Конвенції 2007 року; 
шляхом ініціювання розробки аналогічної міжнародної угоди між ЄС та країнами 
Східного Партнерства; та шляхом продовження участі української делегації в роботі 
Гаазької Конференції за напрямом врегулювання питань, як прямої так і 
опосередкованої юрисдикцій. І хоча такі три запропоновані варіанти підходу на 
врегулювання питань юрисдикцій у певному сенсі дублюють один одного, та у 
будь-якому разі не співпадає їх територіальна сфера покриття (за потенційними 
колами країн-учасниць) . При тому ж, мова про короткострокові перспективи у 
цьому контексті не йде, адже, до останнього напрямку увага України приділялась 
ще майже 20 років тому (із самого початку відповідного проекту Гаазької 
Конференції).  
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АНОТАЦІЯ 
 

Перестюк Н.М. Правова кваліфікація у міжнародному приватному праві 
на прикладі англосаксонського трасту. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

У роботі розглядається трастова концепція як, насамперед, природна та 
невід'ємна для країн загального права. Правове регулювання трастової концепції 
розглядається на світовому рівні (в рамках Гаазької конференції з міжнародного 
приватного права) та на загальноєвропейському рівні (в рамках регулювання 
Спільного Ринку Acquis Communautaire). Основна мета цієї роботи в частині трасту 
- дослідити проблематику правової кваліфікації як досить глибокого і 
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неоднозначного питаннян що постає в різних доктринах міжнародного приватного 
прават 

Потенціал Гаазької конвенції про визнання трастів, на предмет отримання 
можливих вигод для України, було проаналізовано в контексті приєднання до цієї 
конвенції. Особливу увагу в цьому питанні було приділено досвіду 2005 року 
Швейцарії, що вбачається особливо релевантним ще й через неоднозначне 
ставлення цієї країни до конвенції в минулому. 

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

бенефіціар, іноземне судове рішення у трастовій справі, попереднє (побічне) 
питання, "ракета і пускова установка", імперативні норми, надімперативні норми, 
Гаазька конвенція про визнання трастів, Брюссельська конвенція, Луганська 
конвенція, Люксембурзька конвенція 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Перестюк Н.Н. Правовая квалификация в международном частном праве 

на примере англосаксонского траста. – На правах рукописи. 
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, 2019. 

В работе трастовая концепция рассматривается как, прежде всего, 
естественная и неотъемлемая для стран общего права. Правовое регулирование 
трастовой концепции анализируется на мировом уровне (в рамках Гаагской 
конференции по международному частному праву) и на общеевропейском уровне (в 
рамках регулирования Общего Рынка через Acquis Communautaire). Основная цель 
этой работы в части траста - исследовать проблематику правовой квалификации как 
достаточно глубокого и неоднозначного вопроса, который поднимается в различных 
доктринах международного частного права. 

Потенциал Гаагской конвенции о признании трастов 1985 года, на предмет 
извлечения возможных выгод для Украины, было проанализировано в контексте 
присоединения к этой конвенции. Особое внимание в этом вопросе было уделено 
опыту Швейцарии 2005 года, расцениваемому, как особенно релевантный ещё и из 
соображений неоднозначного в прошлом отношения к конвенции этой страны. 
 

Ключевые слова: правовая квалификация, траст (фидуция), домициль траста, 
трасти, бенефициар, иностранное решение по трастовому делу, предварительный 
(побочный) вопрос, "ракета и пусковая установка", императивные нормы, 
сверхымперативные нормы, Гаагская конвенция о признании трастов, Брюссельская 
конвенция, Луганская конвенция, Люксембургская конвенция 
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SUMMARY 
 

Perestyuk N. M. Characterization in Private International Law as illustrated 
with Anglo-Saxon Trust. – Manuscript. 

The thesis serves to obtain the degree of Candidate of Sciences in specialty 12.00.03 
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This paper deals with trust concept as natural and intrinsic to common law countries 
first of all. Trust concept is considered on worldwide level (within the framework of the 
Hague Conference on Private International Law) and on European-wide level (governing 
Single Market within the framework of Acquis Communautaire). Key purpose of this 
paper in the trust context is to explore the area of qualification (characterization) as rather 
deep and controversial question arisen within varied doctrines of private international law. 

Varied doctrines of qualification (characterization) are explored and analised 
including three classic ones (lege fori, lege causae and autonomous) and their evolution 
presented in the history and geography context. In particular, especial attention was paid to 
interpret parallel findings on qualification (characterization) among the scholars 
representing “two-fold theory” (Batiffol in France), “la via media” (Falconbridge in 
Canada), “authonomous” (Rabel in Germany), “par la fonction” (von Overbeck in 
Switzerland) and summarised as “enlightened lege fori” by the recent one (with reference 
to Ferrer-Correia). Besides, there were mentioned qualification (characterization) 
doctrines of “primary and secondary” (Robertson in USA), “by interest” (Kegel in 
Germany), “by real vs. personal” (Frankenstein in Greece). 

Deep analysis of Ukrainian private international law of 2005 clause (Article 7) on 
qualification (characterization) resulted into statememt on its strong correllation with 
classic “adjustment” (“adaptation”) doctrine originated with “two-fold theory” in France 
and having further developents as contemporary “enlightened lege fori”. 

Researching in trust concern the author has no intention to look for answering 
question “whether trust can survive out of common law?”. Besides, there is nothing like 
comparison between substantive laws governing concepts in varied civil-law countries 
analoguous to trust. However exactly non common law context was chosen to benefit from 
as illustrative environment capable to produce interesting questions where trust matters 
appear to be explored within private international law. Next to the conflict of laws this 
paper deals with the laws on jurisdictions (direct and indirect) considered as covered by 
private international law according to varied contemporary trends. Thus three trust 
dimentions are distinguished to explore under national and international instruments 
within the area of private international law.  

Conflict of laws area within trust dimention is analised in the deep context of Hague 
Convention of 1985 on the law applicable to trusts and on their recognition (Hague Trust 
Convention) first of all. Besides private international laws acts of certain civil-law 
countries are considered in this paper (such ones as of Switzerland, Luxembourg as well as 
respective Books of the Civil Codes of the Netherlands and some other laws like of France, 
Malta, Liechtenstein, Panama, Saint-Marino as Hague Trust Convention’s parties to).  

Direct jurisdictions area (as laws governing whether national court may be 
considered as competent to hear the case in the trust matter) is explored most of all in 
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European-wide contexts in parallel with indirect jurisdictions area. Besides, indirect 
jurisdictions area (as laws governing whether judgements delivered by the foreign courts 
in the trust matter may be consided as eligible to be recognised and enforsed by national 
courts) is explored in both the worldwide and the European-wide contexts. Key acts of 
Acquis Communautaire on jurisdictions and the enforcement of judgements in civil and 
commercial matters are so called “parallel” Brussels Convention of 1968 and Lugano 
Convention of 1988 (as well as their further developments as Acquis Communautaire acts 
such as Brussels I Regulation (EC) of 2001 (with its recast version of 2012) and Lugano 
Convention of 2007 corresponding thereto) together with Luxembourg Convention of 
1978 accompaining Great Britain Ireland and Denmark entrance to Single Market and 
their accessing Brussels Convetion. 

As explored in the paper there was a challenge for civil-law courts to deal with trust 
matters in the context of private international law. Considering two classic cases of 1970 
(like “Courtois v. Ganay” in France and “Harrison v. Credit Swiss” in Switzerland) legal 
environment was strenghthen with Luxembourg Convention of 1978. And the Hague Trust 
Convention has been adopted as response thereto within the Hague Conference in 1985. 

The potential of the Hague Trust Convention to get benefits therefrom was analised 
within the context of Ukraine’s accessing thereto. Especial attention in this concern was 
devoted to Swiss experience of 2005 being considered as rather relevant due to this 
country’s past controversial attitude in particular. 

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

trustee, beneficiary, foreign judgement in trust matter, initial (incidental) question, “rocket 
and launcher”, mandatory rules, “lois de police”, Hague Trust Convention, Brussels 
Convention, Lugano Convention, Luxembourg Convention 
 


