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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Масштабна правова інтеграція 

(уніфікація та гармонізація національного законодавства) є основною 

тенденцією розвитку законодавства європейського континенту останніх 

десятиліть. Провідна роль у цьому процесі, безумовно, належить 

Європейському Союзу (ЄС), який від початку євроінтеграційного процесу 

ставив одним із завдань створення єдиного правового простору. 

Уніфікація законодавства у країнах-членах ЄС вплинула і на розвиток 

законодавства інших європейських країн, які пов’язані тісними узами 

економічного та гуманітарного співробітництва. Сусідні з ЄС країни 

долучаються до європейських правових стандартів, прагнуть їх запозичити 

та імплементувати у національне законодавство, розраховуючи на тісніше 

економічне співробітництво та перспективу членства у ЄС. 

Україна за часи своєї незалежності багаторазово декларувала 

європейський вектор розвитку, а у лютому 2019 року навіть закріпила у 

Конституції України стратегічний курс держави на набуття повноправного 

членства у ЄС.  

Україна взяла на себе зобов’язання щодо гармонізації національного 

законодавства із законодавством ЄС у різних сферах: 27 червня 2014р. було 

підписано Угоду про асоціацію між ЄС та Україною. 

Отже питання уніфікації вітчизняного законодавства із правом ЄС 

нині, як ніколи раніше, стає актуальним для України. Одним з напрямків 

такої роботи повинна стати уніфікація у сфері колізійного регулювання, 

зокрема й у сфері недоговірних зобов’язань. 

Уніфікація колізійних норм в сфері недоговірних зобов’язань в ЄС 

відбувалась впродовж багатьох десятиліть і здобутки цієї праці знайшли 

закріплення у Регламенті (ЄС) №864/2007 щодо права, що застосовується 

до недоговірних зобов’язань («Рим ІІ»), який почав діяти у 2009 році. 

Регламент «Рим II» має універсальний характер і матеріальне право, що 

визначається на його основі, підлягає застосуванню незалежно від того, чи є 

воно правом держави-члена ЄС. З огляду на встановлення більш тісних 

економічних зв’язків України з ЄС у рамках Угоди про асоціацію, 

необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з європейським, 

зокрема й у сфері колізійного регулювання недоговірних зобов’язань, не 

викликає жодного сумніву. Тому дослідження європейського колізійного 

права недоговірних зобов’язань, з метою подальшого використання цього 

досвіду для вдосконалення вітчизняного законодавства, є актуальним 

напрямом наукового пошуку. 

Окремі питання, пов’язані із темою дисертації висвітлювались у 

працях представників різних юридичних наук - римського приватного 

права, цивільного права, міжнародного приватного права, а саме у роботах 

таких авторів як: М.І. Брун, М.Вольф, А.С.Довгерт, Є.В.Кабатова, 

В.І.Кисіль, О.П.Коровіна, Ф.Лист, А.Н.Макаров, Ф.Мартенс, Л.Раапе, 

О.О.Отраднова, Т.Ю.Сокрутова, Д.А.Ушивцева та інших. 
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Серед представників науки міжнародного права, праці яких 

присвячено різним аспектам колізійного регулювання, зокрема і у сфері 

недоговірних зобов’язань слід відзначити таких вчених як-от: Т.М. де Боер 

(Th.M. de Boer), Е. Дікінсон (А. Dickinson), П. Душчек (Р. Duczeck), А. 

Лукас (А. Lucas), Дж.П. Морено (G.P. Moreno), С.С. Симеонідес (S.S. 

Symeonides), А. Стоун (А. Stone), А. Скот (А.Scott), Дж. Шоннінг (J. 

Schonning), А. Тетлі (А. Tatley), Н. Янсен (N. Jansen), Д. Уолліс (D.Wallis), 

М. Чанг (M. Zhang), С. Пітел (S.G.A.Pitel), Б. Волдерс (В. Volders), 

А.В.Банківський, А.А.Виноградов, Г.К.Дмітріева, Н.Ю.Єрпилаєва, 

В.П.Звеков, М.А.Манукян, Є.А.Патрікєєв, О.Перепелинська, 

Х.Д.Пірцхалава, О.В.Руденко, Д.Сологуб, В.Л.Толстих, Ж.В.Чєвічалова та 

інших. 

Проте, незважаючи на постійний та підвищений інтерес у науковому 

середовищі до проблематики колізійного регулювання в цілому, питання 

колізійного регулювання недоговірних зобов’язань, а також проблема  

зближення законодавства ЄС та України, залишається недостатньо 

дослідженою. Натомість, від комплексного та системного дослідження цих 

та інших питань, залежить реалізація цілого комплексу важливих 

практичних питань пов’язаних із інтеграцією України у європейський 

правовий простір. 

Наведене обумовлює актуальність теми дисертації та необхідність у 

поглибленому дослідженні теоретичних та практичних аспектів 

уніфікованого колізійного регулювання у сфері недоговірних зобов’язань у 

ЄС та законодавстві України. 

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

Дисертаційне дослідження здійснено у межах 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) і є складовою Комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексне наукове вивчення інституту колізійного регулювання у сфері 

недоговірних зобов’язань в країнах ЄС, з’ясування механізмів колізійного 

регулювання в Регламенті «Рим ІІ», обґрунтування та розробка 

рекомендацій щодо удосконалення чинного законодавства України у цій 

сфері. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення 

наступних завдань: 

- з’ясувати систему недоговірних зобов’язань у країнах 

континентального права та основні тенденції розвитку інституту 

недоговірних зобов'язань у цивільному та міжнародному приватному праві; 

- встановити основні тенденції уніфікації колізійних норм у сфері 

недоговірних зобов'язань у континентальній Європі; 
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- визначити основні колізійні прив’язки, що застосовувались у 

країнах континентального права до уніфікації колізійного регулювання у 

країнах-членах ЄС на підставі Регламенту «Рим ІІ»; 

- з’ясувати особливості Регламенту «Рим ІІ», як основного 

джерела колізійного регулювання у сфері недоговірних зобов'язань у 

країнах-членах ЄС; 

- визначити основні колізійні прив'язки у сфері недоговірних 

зобов'язань у Регламенті «Рим ІІ»; 

- охарактеризувати механізм колізійного регулювання 

Регламенту «Рим ІІ»; 

- вивчити стан колізійного регулювання недоговірних зобов'язань 

в Україні, включно з практикою застосування відповідних норм; 

- внести пропозиції щодо удосконалення законодавства України з 

питань колізійного регулювання недоговірних зобов'язань. 

Об’єктом дослідження є процес уніфікації колізійних норм у сфері 

недоговірних зобов’язань в законодавстві європейських країн, ЄС та 

України. 

Предметом дослідження є законодавство ЄС, держав-членів та 

України щодо розв’язання колізій у сфері недоговірних зобов’язань. 

Методи дослідження. В основу методологічної бази дисертаційної 

роботи покладено комплекс філософсько-світоглядних, загальнонаукових і 

спеціальних методів, застосування яких сприяло виконанню завдань 

дослідження. 

Зокрема, під час дослідження, з урахуванням теми та завдань 

наукового пошуку, було застосовано наступні методи: системний – задля 

здійснення узагальнення наукових розробок та концепцій у сфері 

колізійного регулювання недоговірних зобов’язань (підрозділ 1.1, 1.2 

Розділу 1 та ін.); історико-правовий – дав можливість дослідити 

становлення та розвиток інституту недоговірних зобов’язань та відповідних 

доктринальних підходів, а також процесів уніфікації колізійного 

регулювання щодо недоговірних зобов’язань (Розділ 1 та ін.); 

компаративний - дозволив дослідити правове регулювання інституту 

колізійного регулювання недоговірних зобов’язань у законодавстві різних 

країн (підрозділ 1.1. Розділу 1, підрозділ 3.2. Розділу 3); функціональний – 

застосовано, наприклад, для характеристики механізму застосування 

Регламенту «Рим ІІ» (підрозділ 2.2., 2.3 Розділу 2); нормативно-

догматичний – використовувався під час дослідження положень Регламенту 

«Рим ІІ» та приписів вітчизняного законодавства у сфері колізійного 

регулювання недоговірних зобов’язань ( підрозділи 2.2., 2.3 Розділу 2, 

підрозділ 3.2. Розділу 3 та ін.). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що ця 

дисертація є першим в Україні дослідженням уніфікації колізійних норм у 

сфері недоговірних зобов’язань в Європейському Союзі та законодавстві 

України. 

За результатами наукового пошуку сформульовано низку положень, 

які мають наукову новизну та виносяться на захист: 
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уперше 

- доведено, що до появи Регламенту «Рим ІІ» найпоширенішими 

колізійними прив’язками у сфері недоговірних зобов’язань у європейських 

країнах континентального права були lex loci delicti commissi (право місця 

вчинення правопорушення) та lex fori (закон суду); 

- встановлено, що у колізійному регулюванні недоговірних 

зобов’язань європейських країн сьогодні спостерігаються такі тенденції: 1) 

уточнення формул прикріплення з метою одноманітного застосування 

судами (наприклад, прив’язка до місця завдання шкоди, а не до місця 

вчинення правопорушення); 2) відходу від жорстких правил на користь 

більш гнучких, зокрема, принципу найбільш тісного зв’язку, автономії волі 

тощо; 

- визначено особливості Регламенту «Рим ІІ», зокрема: пряма дія; 

універсальний та комплексний характер; застосування гнучких колізійних 

принципів та прив'язок; 

- встановлені важливі новели Регламенту «Рим ІІ», які полягають, 

зокрема, у можливості широкого застосування сторонами правовідносин 

автономії волі (lex voluntatis)  

- з’ясовано, що загальний механізм визначення компетентного 

правопорядку у Регламенті «Рим ІІ» (при відсутності вибору права на 

основі lex voluntatis) передбачає: 1) до деліктних зобов’язань, 

застосовується загальне правило lex loci damni (правом, яке підлягає 

застосуванню (з певними виключеннями) є право країни, де настала шкода, 

незалежно від того, у якій країні мав місце юридичний факт, що призвів до 

настання шкоди); 2) правило lex loci damni не застосовується якщо 

потерпілий і делінквент на момент завдання шкоди мають звичайне місце 

проживання на території однієї країни, право якої й підлягає застосуванню; 

3) якщо із всіх обставин справи випливає, що правовідносини мають явно 

більш тісний зв’язок з іншою країною, застосуванню підлягає право цієї 

іншої країни. 

- сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавства 

України про міжнародне приватне право з питань колізійного регулювання 

недоговірних зобов’язань; 

удосконалено: 

- змістовну характеристику інституту недоговірних зобов’язань; 

- наукові положення стосовно здійснення порівняльних 

досліджень законодавства України та ЄС у сфері колізійного регулювання 

недоговірних зобов’язань у цілях адаптації національного законодавства 

України;  

набули подальшого розвитку: 

- твердження про те, що: 1) спільною рисою недоговірних 

зобов'язань є підстава їх виникнення, а саме: наявність фактичного зв’язку 

між сторонами, за відсутності договору; 2) недоговірні зобов'язання 

доцільно поділяти на дві групи: делікти та інші недоговірні зобов'язання, 

які у європейських країнах континентального права включають 

зобов'язання, що виникають: з безпідставного збагачення; дій в чужому 
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інтересі без доручення та недобросовісного ведення переговорів (culpa in 

contrahendo); 

- положення про те, що колізійне регулювання недоговірних 

зобов’язань у праві ЄС характеризується складною технікою, поступовим 

переходом від простих колізійних норм до складних.; 

-  характеристика тенденції сучасного розвитку інституту 

недоговірних зобов’язань, що полягає зокрема у виникненні нових складів 

цивільних деліктів, серед яких завдання шкоди внаслідок: (і) недоліків 

товарів, робіт, послуг; (іі) недобросовісної конкуренції і дій, що обмежують 

добросовісну конкуренцію; (ііі) заподіяння шкоди навколишньому 

середовищу; (іv) порушення прав інтелектуальної власності; (v)  проведення 

страйку і локауту; (vi) порушення права на приватне життя та інших 

особистих прав. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає 

в тому, що вони можуть бути використані: 

- у науково-дослідницьких цілях – матеріали дисертації, 

сформульовані у дослідженні рекомендації та висновки можуть бути 

підґрунтям для подальших наукових досліджень інституту колізійного 

регулювання недоговірних зобов’язань; 

- у законопроектній роботі з наближення законодавства України 

до законодавства ЄС у сфері колізійного регулювання та з метою 

удосконалення колізійного регулювання інституту недоговірних 

зобов’язань у міжнародному приватному праві України; 

- положення дисертаційного дослідження можуть бути 

використані у навчальному процесі для підготовки фахівців у сфері 

міжнародного приватного права, при розробці та викладанні навчальних 

курсів з особливої частини міжнародного приватного права. Матеріали 

дисертації було використано для підготовки розділу підручника з 

Міжнародного приватного права (двох видань), присвяченого недоговірним 

зобов’язанням в міжнародному приватному праві. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею здобувача, що виконана ним особисто. Всі узагальнення, 

рекомендації та висновки даної роботи отримані автором у результаті 

самостійного аналізу міжнародних та національних джерел права, 

правозастосовної практики Суду ЄС, зарубіжної та вітчизняної наукової 

літератури. Для аргументації окремих положень роботи використовувалися 

наукові праці інших учених, на які зроблено відповідні посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорювались на засіданнях кафедри міжнародного приватного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Результати дослідження, теоретичні висновки та 

практичні рекомендації були представлені та апробовані на наступних 

конференціях: міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Актуальні питання державотворення в Україні» (23-24 

березня 2009 року, м. Київ); міжнародна науково-практична конференція 
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«Реформування сучасної правової системи» (10-11 квітня 2009 року, м. 

Донецьк); міжнародна науково-практична конференція «Законодавче 

забезпечення економічної політики держави і юридична освіта» (16-17 

квітня 2009 року, м.Донецьк - м.Святогірськ); міжнародна науково-

практична конференція «Запорізькі правові читання» (15-16 травня 2009 

року, м. Запоріжжя); ХІ міжнародна науково-практична конференція 

"Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку" (28 січня -1 

лютого 2010р., Закарпаття, Міжгірський район, с. Верхній Студений); 

міжнародна науково-практична конференція «Держава і право в умовах 

глобалізації: реалії та перспективи» (16-17 квітня 2010 року, м. 

Сімферополь); міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Актуальні питання державотворення в Україні» (23 

квітня 2010 року, м.Київ); XVIII міжнародна конференція студентів, 

аспірантів і молодих учених «Ломоносов» (11-15 квітня 2011 року, м. 

Москва); XIХ Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих 

учених «Ломоносов» (19-13 квітня 2012 року, м. Москва); V міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки» (20-21 

квітня 2019 року, м. Київ); міжнародна науково-практична конференція 

«Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в 

умовах глобалізації» (20 квітня 2019 року, м. Полтава). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження відображено у 23 публікаціях, із них 6 статей, опублікованих у 

наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 2 

статті у інших наукових періодичних виданнях, 2 статті у наукових 

періодичних виданнях зарубіжних держав, 11 тез доповідей та 2 глави у 

підручниках з міжнародного приватного права. 

Структура дисертаційного дослідження обумовлена метою і 

завданнями роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох 

розділів, восьми підрозділів, висновків, списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи становить 202 сторінки, 20 сторінок – список 

використаних джерел із 177 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зв'язок роботи 

з науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, 

об’єкт і предмет, методи дослідження, наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, вказано форми апробації результатів 

дослідження, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У Розділі 1 «Недоговірні зобов’язання в міжнародному 

приватному праві: загальні підходи», який складається з трьох 

підрозділів, досліджено систему недоговірних зобов’язань в країнах 

континентального права, розвиток правової доктрини та національного 

законодавства щодо колізійного регулювання недоговірних зобов’язань у 

країнах ЄС, а також історію уніфікації колізійних норм у сфері 

недоговірних зобов’язань. 
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У підрозділі 1.1. «Система недоговірних зобов’язань в країнах 

континентального права» досліджено історію виникнення недоговірних 

зобов’язань, їх види та систему в країнах континентальної Європи. 

Встановлено, що інститут недоговірних зобов’язань був сформований у 

римському приватному праві, яке запропонувало поділ недоговірних 

зобов’язань на зобов’язання з: делікту; квазіделікту (зобов’язання з 

недозволених дій, не віднесених до переліку деліктів, зокрема з ненавмисних 

проступків, з відшкодування шкоди, завданої діями інших осіб (дитиною, 

рабом), а також відповідальність трактирників, власників постоялих дворів); 

квазідоговору (зобов’язання з ведення чужих справ без доручення або 

піклування про чуже майно та зобов’язання внаслідок безпідставного 

збагачення). 

Підкреслюється, що римське вчення про недоговірні зобов’язання 

справило вирішальний вплив на подальший розвиток цього інституту в 

європейських правових системах. В Європі протягом багатьох століть після 

падіння Римської Імперії відбувалася рецепція римського права, яке 

продовжувало діяти на частині територій одночасно з місцевими писаними 

та неписаними джерелами права. Численні пам’ятки середньовічного права 

здебільшого мали казуїстичний характер і закріплення у них питань 

зобов’язального права, в тому числі в частині недоговірних зобов’язань, як 

правило, обмежувалось зобов’язаннями з деліктів. Інститут недоговірних 

зобов’язань остаточно сформувався у його сучасному вигляді з прийняттям 

Цивільного Кодексу Наполеона (1804 р.) та Німецького Цивільного 

Уложення (1900 р.). Обидва кодифікаційних акти істотно вплинули на 

розвиток усього європейського цивільного права і з певними змінами та 

доповненнями чинні й нині.  

З’ясовано, що у правовій доктрині європейських країн, відсутнє єдине 

визначення недоговірних зобов’язань. Зазвичай, виділяють дві групи 

недоговірних зобов’язань: 1) делікти - підставою виникнення 

відповідальності є неправомірність діяння; 2) квазіделікти - неправомірність 

діяння відсутня (безпідставне збагачення та відповідальність із 

недобросовісного ведення переговорів). Підкреслено, що спільною рисою 

недоговірних зобов’язань є те, що вони виникають за відсутності договору з 

порушення обов’язку, визначеного об’єктивним правом. 

Починаючи з другої половини ХХ століття спостерігається істотне 

збільшення деліктних зобов'язань, за рахунок виникнення нових, раніше 

невідомих цивільному та міжнародному приватному праву, складів 

цивільних деліктів, наприклад: (і) відповідальність за продукцію; 

(іі) недобросовісна конкуренція і дії, що обмежують добросовісну 

конкуренцію; (ііі) заподіяння шкоди навколишньому середовищу, зокрема 

об’єктами та джерелами підвищеної небезпеки; (іv) порушення прав 

інтелектуальної власності; (v) відповідальність за проведення страйку і 

локауту; (vі) відповідальність внаслідок порушення недоторканності 

приватного життя і особистих прав, включаючи дифамацію. 

У підрозділі 1.2. «Розвиток правової доктрини та національних норм 

щодо колізійного регулювання недоговірних зобов’язань в країнах ЄС» 
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проаналізовано витоки колізійного регулювання недоговірних зобов’язань, 

які простежуються у стародавньому світі, коли при вирішенні колізій щодо 

деліктної відповідальності застосовувався lex fori (закон країни суду). За 

результатами аналізу поглядів представників школи міжнародного 

приватного права на колізійне регулювання недоговірних зобов’язань 

з’ясовано, що починаючи з постгласаторів (Бартол) при обранні 

застосовуваного права основною колізійною прив’язкою була lex loci delicti 

commissi.  

Конкуренцію lex loci delicti commissi складав lex fori. Дискусія щодо 

конкуренції між lex loci delicti commissi та lex fori поновилась у XIX ст. 

(наприклад, у працях таких вчених як Ф.К. фон Савін’ї, К.Г. фон Вехтер) і 

вже у ХХ ст. правова доктрина міжнародного приватного права відмовилась 

від абсолютизації жодної з них на користь їх поєднання, що дозволяє 

досягати кумулятивного ефекту і вирішувати справи з максимальною 

ефективністю. 

Зауважується, що крім згаданих колізійних прив’язок у доктрині 

розглядались й інші підходи: принцип автономії волі - lex voluntatis (зокрема 

у працях Лео Раапе та ін.), ідея гнучкого підходу – право найбільш тісного 

зв’язку, рroper law (при вирішенні колізійних питань: до правовідносин 

застосовується право тієї країни, з якою вони найбільш тісно пов’язані) та 

інші. 

Зазначається, що колізійне регулювання недоговірних зобов’язань, які 

не пов’язані із деліктами тривалий час здійснювалось за аналогією із 

деліктними правовідносинами. Їх відокремлення від деліктів у 

міжнародному приватному праві відбулось лише у другій половині ХХ 

століття, але єдиного підходу щодо правил прикріплення застосовуваних до 

конфлікту законів щодо таких зобов’язань запропоновано не було.  

Підкреслюється, що особливістю колізійного регулювання 

недоговірних зобов’язань починаючи з другої половини XX cт. є 

поступовий перехід від простих колізійних норм до складних та від 

жорстких до гнучких, а також більш широке застосування принципу 

автономії волі. 

У підрозділі 1.3. «Історія уніфікації колізійних норм у сфері 

недоговірних зобов’язань» розглянуто уніфікацію колізійних норм щодо 

недоговірних зобов’язань в історичному аспекті. Зокрема зазначається, що 

тривалий час спроби уніфікації міжнародного приватного права 

здійснювались шляхом прийняття універсальних міжнародних конвенцій, в 

яких правовідносини щодо недоговірних зобов’язань окремо врегульовані не 

були. У другій половині XX ст. з огляду на прискорення науково-технічного 

прогресу та процесів глобалізації і міграції, потреба у регулюванні 

приватних відносин з іноземним елементом у сфері недоговірних 

зобов’язань, включаючи делікти, істотно збільшилась.  

Уніфікація недоговірних зобов’язань відбувалась шляхом прийняття 

конвенцій, що містять здебільшого матеріально-правові норми, у яких 

регулюються питання відповідальності за вчинення тих чи інших деліктів. 

Недоговірні зобов'язання у міжнародному приватному праві також є 
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предметом багатосторонніх міжнародних договорів, які регулюють питання 

цивільної відповідальності за окремі види правопорушень, зокрема питань 

відповідальності, спричиненої джерелами підвищеної небезпеки. 

Особливістю таких договорів є використання, як правило, не колізійного, а 

прямого методу, який передбачає включення до тексту угод уніфікованих 

матеріально-правових норм (Паризька конвенція про відповідальність перед 

третьою стороною в галузі ядерної енергії 1960 року, Брюссельська угода 

про відповідальність операторів ядерних суден 1962 року; Віденська 

конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 1963 року). Згадані 

Конвенції базуються, як правило, на принципі компетентності судів країни, в 

якій сталася відповідна подія та необхідності застосування lex fori. 

У Розділі 2 «Регламент ЄС про право що застосовується до 

недоговірних зобов’язань («Рим ІІ»)» який складається з трьох 

підрозділів, досліджено передумови прийняття Регламенту «Рим ІІ», 

механізм колізійного регулювання та спеціальні колізійні правила для 

окремих недоговірних зобов’язань Регламенту «Рим ІІ» та його роль в 

уніфікації міжнародного приватного права Європи. 

У підрозділі 2.1. «Передумови прийняття Регламенту «Рим ІІ» та 

його роль в уніфікації міжнародного приватного права у Європі» розглянуто 

процеси уніфікації міжнародного приватного права в рамках Європейських 

співтовариств, які передували прийняттю Регламенту «Рим ІІ». Зазначається, 

що уніфікація міжнародного приватного права у ЄС на першому етапі, який 

передував створенню безпосередньо Європейського Союзу, торкнулася 

окремих сфер міжнародного приватного права, а спроби уніфікації у сфері 

недоговірних зобов’язань тривалий час були невдалими.   

Багатоманітність видів недоговірних зобов’язань, різні підходи у 

європейській правовій доктрині та практиці до визначення колізійних 

прив’язок щодо таких зобов’язань створили істотні складнощі на шляху 

узгодження позицій різних європейських країн. 

Реальна можливість здійснити уніфікацію колізійного регулювання 

недоговірних зобов’язань з’явилась лише із заснуванням Європейського 

Союзу, до компетенції якого було віднесено вжиття заходів в галузі 

правового співробітництва у цивільних справах, що мають транскордонний 

характер, і зокрема компетенція по забезпеченню відповідності правил 

держав-членів у сфері колізії законів. 

Регламент ЄС №864/2007 щодо права, яке застосовується до 

недоговірних зобов’язань (Регламент «Рим ІІ») нині залишається єдиним 

джерелом вторинного права ЄС, яке регламентує сферу колізійного 

регулювання недоговірних зобов’язань у ЄС.  

У підрозділі 2.2. «Загальна характеристика механізму колізійного 

регулювання в Регламенті «Рим ІІ» охарактеризовано основні правила 

Регламенту та механізму колізійного регулювання. 

Визначено основні характеристики Регламенту «Рим ІІ», а саме: 1) є 

актом прямої дії, який не тільки не може бути змінений актами органів 

держав-членів ЄС, але і не вимагає їх прийняття, а отже, забезпечує 

безпосереднє застосування закріплених у ньому правових норм на території 



10 
 

всіх країн; 2) має універсальний характер, оскільки при врегулюванні 

колізійних відносин може застосовуватись не лише право країн членів ЄС, 

але й третіх країн; 3) має комплексний характер, - підлягає застосуванню до 

недоговірних зобов’язань в цивільних і торговельних справах у ситуаціях, 

пов’язаних з конфліктом законів; сфера недоговірних зобов’язань, яким 

присвячений правовий акт окреслена досить широко і включає зобов’язання, 

що виникають з деліктів, безпідставного збагачення, дій у чужому інтересі 

без доручення (negotiorum gestio) і недобросовісного ведення переговорів 

(culpa in contrahendo). 

Важливою новелою Регламенту «Рим ІІ» є закріплення lex voluntatis на 

рівні основної формули прикріплення поряд із загальним правилом – lex loci 

damni. Обране сторонами право є першочерговим правом, яке підлягає 

застосуванню до деліктів та квазі-деліктів. По суті, застосування загального 

правила за Регламентом «Рим ІІ», в рамках окремих правовідносин, 

ставиться у залежність від вибору права сторонами. 

У Регламенті «Рим II» запропоновано гнучкі та зрозумілі правила 

розв’язання конфлікту законів, а також пропонується загальний та 

спеціальний механізми розв’язання колізій. 

Загальний механізм обрання компетентного правопорядку (стаття 4) 

застосовується у разі, якщо сторонами не обране право згідно з lex voluntatis 

та передбачає: 1) до деліктних зобов’язань, застосовується загальне правило 

lex loci damni, тобто право країни, де настала шкода, незалежно від того, у 

якій країні відбувся юридичний факт, що призвів до настання шкоди, і в 

якій країні або яких країнах настають опосередковані наслідки цього 

юридичного факту; 2) виключенням із lex loci damni є випадок, коли 

потерпілий і деліквент на момент завдання шкоди мають звичайне місце 

проживання на території однієї країни, тоді застосовується право спільного 

доміцилію; 3) у разі коли із всіх обставин справи випливає, що завдання 

шкоди має явно більш тісний зв’язок з іншою країною, застосовується 

право такої країни. 

У підрозділі 2.3. «Спеціальні колізійні правила для окремих 

недоговірних зобов’язань» розглянуто та проаналізовано спеціальні колізійні 

правила щодо окремих видів недоговірних зобов’язань. 

Зазначається, що загальний механізм розв’язання колізій у деліктних 

правовідносинах не поширює дію на окремі види деліктів, зокрема, зі сфери 

дії загальної колізійної прив’язки виключено наступні види деліктів: 

відповідальність за продукцію; відповідальність за недобросовісну 

конкуренцію і дії, які обмежують вільну конкуренцію; відповідальність за 

завдання шкоди навколишньому середовищу; відповідальність за порушення 

прав інтелектуальної власності; відповідальність за проведення страйку чи 

локауту. Тим самим, застереження про незастосування відсилає до 

спеціальних колізійних прив’язок, передбачених окремими статтями 

Регламенту. 

Проаналізовано основні колізійні прив’язки, які застосовуються до 

згаданих деліктів, та з’ясовано, що вони мають багаторівневий характер, що 

дозволяє здійснювати гнучке колізійне регулювання. 
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Розглянуто спеціальні колізійні прив’язки для недоговірних 

зобов’язань з безпідставного збагачення та з’ясовано, що європейський 

законодавець у сфері недоговірних зобов’язань із безпідставного збагачення 

встановлює пріоритет права, яке має застосовуватись до пов’язаних із 

безпідставним збагаченням контрактних правовідносин, потім право 

спільного доміцилію сторін і лише після цього право місця безпідставного 

збагачення. При цьому виключне застереження зроблено на користь права, 

яке найбільш тісно пов’язане із правовідносинами із безпідставного 

збагачення. Отже, положення Регламенту «Рим ІІ» щодо безпідставного 

збагачення в цілому є втіленням традиційних підходів, які застосовуються у 

міжнародному приватному праві до деліктів.  

Встановлено, що Регламент «Рим II» закріплює комбіновані колізійні 

прив’язки, які використовуються для визначення права, що підлягає 

застосуванню до недоговірних зобов’язань, що виникають внаслідок 

здійснення дій в чужому інтересі без доручення (negotiorum gestio).  

Проаналізовано формулу прикріплення щодо зобов’язань із 

недобросовісного ведення переговорів (сulpa in contrahendo – стаття 12) та 

визначено, що основним правилом, яке має застосовуватись до таких 

зобов’язань, незалежно від факту укладення договору, є право яке б 

застосовувалося до договору, якби його було укладено. 

У Розділі 3 «Недоговірні зобов’язання в колізійному праві 

України та шляхи його удосконалення з урахуванням європейської 

уніфікації», який містить два підрозділи, досліджено розвиток інституту 

колізійного регулювання недоговірних зобов’язань на теренах України, 

стан правового регулювання недоговірних зобов’язань в міжнародному 

приватному праві України та шляхи удосконалення на основі Регламенту 

«Рим ІІ». 

У підрозділі 3.1. «Розвиток колізійного регулювання недоговірних 

зобов’язань в Україні» досліджено генезис інституту колізійного 

регулювання недоговірних зобов’язань на території України. Визначено, що 

право, яке діяло на території України до Жовтневої революції 1917 р., 

увібрало в себе основні підходи, властиві німецькій юриспруденції. За 

відсутності будь-яких загальних положень про недоговірні зобов’язання, у 

законодавстві закріплювались окремі види таких зобов’язань. 

Подальший розвиток інституту недоговірних зобов’язань відбувався 

під впливом радянської правової доктрини. У Цивільному кодексі УРСР 

1922 р. правове регулювання недоговірних зобов’язань зводилося до норм 

про відшкодування заподіяної шкоди та безпідставне збагачення, а у 

Цивільному кодексі УРСР 1963 р. цей перелік було розширено за рахунок 

зобов’язань, що виникають з публічної обіцянки винагороди та зобов'язань, 

що виникають внаслідок рятування соціалістичного майна. У Основах 

цивільного законодавства Союзу РСР і республік 1991р. коло недоговірних 

зобов'язань знову зазнало змін і до них було віднесено лише зобов’язання 

внаслідок завдання шкоди особі, внаслідок безпідставного збагачення або 

збереження майна за рахунок іншої особи (безпідставне збагачення). 
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Встановлено, що перші норми щодо колізійного регулювання 

недоговірних зобов’язань було закріплено у Основах цивільного 

законодавства Союзу РСР і союзних республік 1961 року, у Цивільному 

Кодексі УРСР 1963 року (відповідних кодексах соціалістичних республік). 

Законодавством передбачалось, що у деліктних відносинах на іноземців 

поширюється національний режим, тобто іноземці у деліктах, вчинених на 

території СРСР мали право вимоги та несли відповідальність за радянським 

законодавством. Одночасно було визначено виключення з загального 

правила, відповідно до якого права і обов'язки сторін за зобов'язаннями, які 

виникали внаслідок заподіяння шкоди за кордоном, якщо сторони були 

радянськими громадянами або радянськими організаціями, визначалися за 

радянським законом. З’ясовано, що основною колізійною прив’язкою у 

деліктних відносинах стало місце вчинення делікту, додатковою - спільного 

доміцилію. 

Правове регулювання порядку розв’язання колізій у сфері 

недоговірних зобов’язань, які не були пов’язані із деліктами вперше 

з'явилося лише у 1991р. у Основах цивільного законодавства Союзу РСР і 

республік - до зобов’язань, що виникають внаслідок безпідставного 

збагачення застосовувалося право країни, де мало місце збагачення. 

Наукові дослідження з питань колізійного регулювання недоговірних 

зобов’язань у радянський період, коли Україна входила до складу СРСР на 

правах союзної республіки, не відрізнялись багатоманіттям - пануючою 

була думка, що у деліктних відносинах застосовується прив’язка lex loci 

delicti, а у разі спільного доміцилію сторін делікту - право країни спільного 

доміцилію. 

У підрозділі 3.2. «Стан правового регулювання недоговірних 

зобов’язань в міжнародному приватному праві України та шляхи його 

удосконалення на основі Регламенту «Рим ІІ» досліджено стан сучасного 

правового регулювання недоговірних зобов’язань в Україні та визначено 

можливі шляхи його удосконалення. 

Визначено, що у чинному Цивільному Кодексі України перелік 

недоговірних зобов’язань, у порівнянні з законодавством радянської доби, 

значно розширений. До таких зобов’язань слід віднести: зобов'язання із 

заподіяння шкоди, зобов’язання із публічної обіцянки винагороди (без 

оголошення конкурсу та за результатами конкурсу); вчинення дій у 

майнових інтересах іншої особи без її доручення; рятування здоров’я та 

життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи; створення 

загрози здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи; зобов’язання із 

заподіяння шкоди; зобов’язання із набуття або збереження майна без 

достатньої правової підстави.  

Чинний Закон України «Про міжнародне приватне право» містить 

декілька статей присвячених питанню колізійного регулювання 

недоговірних зобов’язань (статті 48-51). За загальним правилом до 

зобов’язань, які виникають з дії однієї сторони, застосовується право 

держави, у якій мала місце така дія.  
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Розглянуто двосторонні Договори України про правову допомогу, та 

з’ясовано, що основною колізійною прив’язкою у сфері недоговірних 

зобов’язань є закон місця заподіяння шкоди. 

На підставі аналізу норм згаданого закону та приписів Регламенту 

«Рим ІІ» у сфері недоговірних зобов’язань, сформульовано окремі 

пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України. 

Аналіз правозастосовної практики приписів Закону України «Про 

міжнародне приватне право» свідчить, що судами України у справах по 

недоговірним зобов’язанням за участю іноземного елемента зазвичай 

застосовується національне право України на підставі статей 49-51 

згаданого закону України. Наведені приписи закону здебільшого 

застосовуються при судовому вирішенні справ про дорожньо-транспортні 

пригоди, які сталися на території України за участю іноземних елементів, а 

також у справах про відшкодування збитків завданих внаслідок 

неправомірних дій, що мали місце на території України за участю 

іноземних елементів.  

ВИСНОВКИ 

У Висновках сформульовані найбільш вагомі результати і положення, 

дисертаційного дослідження, сформульовано низку важливих висновків, 

зокрема:  

1) Визначено, що основною тенденцією розвитку інституту 

недоговірних зобов’язань, починаючи з другої половини ХХ століття, є 

істотне збільшення видів деліктних зобов'язань, за рахунок виникнення 

нових складів зобов'язань, які раніше були не відомі ані цивільному, ані 

міжнародному приватному праву. Зокрема, виокремилися такі нові види 

недоговірних зобов’язань як: відповідальність за продукцію; 

недобросовісна конкуренція і дії, що обмежують добросовісну 

конкуренцію; заподіяння шкоди навколишньому середовищу, зокрема 

об’єктами та джерелами підвищеної небезпеки; порушення прав 

інтелектуальної власності; відповідальність за проведення страйку і 

локауту; відповідальність внаслідок порушення недоторканності 

приватного життя і особистих прав, включаючи дифамацію. 

2) Найбільш поширеною та традиційною колізійною прив’язкою, 

яка застосовувалась у країнах континентального права до недоговірних 

зобов'язань до прийняття Регламенту «Рим ІІ» було lex loci delicti commissi. 

Такий підхід зумовлений тим, що при вирішенні питань колізійного 

регулювання традиційно найбільша увага приділялась недоговірним 

деліктним зобов’язанням, тому до інших недоговірних зобов’язань, які не 

пов’язані з деліктами, теорія та практика правового регулювання 

запропонувала застосування за аналогією таких самих підходів, що були 

напрацьовані стосовно деліктних зобов’язань. Конкуренцію lex loci delicti 

commissi у європейських країнах протягом багатьох століть складав lex fori, 

роль якого поступово збільшувалась починаючи з ХХ століття, адже 

врахування національного правопорядку та правопорядку країни, де 
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вчинено делікт, дозволяють досягти кумулятивного ефекту і вирішити 

справу з максимальною ефективністю. 

У зв’язку із адаптацією законодавства до сучасних особливостей 

розвитку окремих видів недоговірних зобов’язань та появою нових видів 

таких зобов’язань, спостерігаються тенденції: (і) уточнення формул 

прикріплення, для уникнення їх неоднакового застосування судами, 

зокрема закріплено прив’язку до місця, де було завдано шкоди, а не до 

місця вчинення правопорушення; (іі) відходу від жорсткої прив’язки на 

користь більш гнучких, зокрема принципу найбільш тісного зв’язку, 

автономії волі та вже зазначеного закону суду.  

3) Уніфікація колізійних норм в сфері недоговірних зобов’язань в 

ЄС відбувалась впродовж багатьох десятиліть і здобутки цієї праці знайшли 

закріплення у Регламенті (ЄС) №864/2007 щодо права, яке застосовується 

до недоговірних зобов’язань («Рим ІІ»), який почав діяти у 2009 році.  

Особливості Регламенту «Рим ІІ»: (і) є актом прямої дії і має перевагу 

над нормами національного права країн-членів ЄС; (іі) має універсальний 

характер, і при врегулюванні колізійних відносин може застосовуватись 

право третіх країн; (ііі) має комплексний характер і регулює широке коло 

відносин пов’язаних із недоговірною відповідальністю (разом з тим до 

сфери дії Регламенту не включено недоговірні зобов’язання пов’язані зі 

сферами сімейних, спадкових правовідносин, відповідальність внаслідок 

порушення недоторканності приватного життя і особистих прав, 

включаючи дифамацію, а робота з уніфікації права у цих сферах триває); 

(іv) застосування гнучких колізійних прив'язок. 

4) Визначено, що важливою новелою Регламенту «Рим ІІ» є 

закріплення lex voluntatis на рівні основної формули прикріплення поряд із 

загальним правилом - законом місця настання шкоди. Регламент заснований 

на автономії волі сторін, які можуть обирати (з певними умовами і не у всіх 

правовідносинах) право, що підлягає застосуванню до недоговірних 

зобов'язань. Обране сторонами право є першочерговим правом, яке підлягає 

застосуванню для деліктів та квазі-деліктів. Тобто застосування загального 

правила за Регламентом «Рим ІІ», в рамках окремих правовідносин 

ставиться у залежність від наявності вибору права сторонами. 

5) Загальний механізм обрання компетентного правопорядку 

застосовується у разі, якщо сторонами не обране право та передбачає: (і) до 

недоговірних зобов’язань, застосовується загальне правило lex loci damni, 

згідно з яким, підлягає застосуванню право (з певними виключеннями) 

країни, де настала шкода, незалежно від того, у якій країні відбувся 

юридичний факт, що призвів до настання шкоди, і в якій країні або яких 

країнах настають опосередковані (непрямі) наслідки цього юридичного 

факту; (іі) виключенням із загального правила lex loci damni є випадок, коли 

потерпілий і делінквент на момент завдання шкоди мають звичайне місце 

проживання на території однієї країни, тоді застосовується право спільного 

доміцилію сторін; (ііі) у разі коли із всіх обставин справи випливає, що 

завдання шкоди має явно більш тісний зв’язок з іншою країною, 

застосуванню підлягає право такої країни. 
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6) Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення законодавства 

України про міжнародне приватне право, зокрема пропонується внести 

відповідні зміни до статей 48 та 49 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» та викласти їх у такій редакції: «Стаття 48. Право, що 

застосовується до недоговірних зобов’язань. До зобов’язань, що виникають 

з дії однієї сторони, з урахуванням положень статей 49-51 цього закону, 

застосовується право держави у якій мало місце настання шкоди». У статті 

49 щодо права, що застосовується до зобов’язань про відшкодування 

шкоди, частину 3 та частину 4 залишити без змін, виклавши частину 1 та 

частину 2 у новій редакції та доповнити новою частиною 5: «1. Права та 

обов’язки за зобов’язаннями, що виникають внаслідок завдання шкоди, 

визначаються правом держави, у якій настає шкода, незалежно від того, в 

якій країні відбувся юридичний факт, наслідком якого стало завдання 

шкоди». «2. Права та обов’язки за зобов’язаннями, що виникають внаслідок 

завдання шкоди за кордоном, якщо сторони на момент настання шкоди 

мають звичайне місце проживання в одній державі, визначаються правом 

цієї держави». «5. Якщо з обставин справи випливає, що завдання шкоди 

має явно більш тісний зв'язок з іншою державою, ніж передбачено у частині 

1 та частині 2 цієї статті, то застосовується право цієї іншої держави». 

Пропонуємо усунути прогалину у законодавстві та доповнити Закон 

України «Про міжнародне приватне право» новою статтею 50-1 «Завдання 

шкоди навколишньому середовищу у наступній редакції»: “Правом, що 

застосовується до недоговірного зобов’язання, що виникає внаслідок 

завдання шкоди навколишньому середовищу або зумовленого такою 

шкодою, особам чи майну, є право, визначене у статті 48, якщо особа, яка 

вимагає відшкодування шкоди, не обере право країни, де відбувся 

юридичний факт, який обумовив завдання шкоди”. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ 
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проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. 2010. Вип. 90. Ч. 

І. С.178-179. 

2. Трощенко І.О. Роль Регламенту Рим ІІ в уніфікації міжнародного 

приватного права в ЄС. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні 

і політичні науки. 2011. Вип. 53. С. 614-618. 

3. Трощенко І.О. Регулювання зобов’язань із безпідставного 

збагачення на сучасному етапі уніфікації міжнародного приватного права 
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2012. Вип. 55. С. 493-499. 

4. Трощенко І.О. Загальний механізм та сфера застосування 

Регламенту Рим ІІ як новітній етап розуміння природи недоговірних 
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недоговірних зобов’язань. Правові системи. Науково-практичний 

електронний журнал. 2018. № 3 С. 357-368. 

6. Трощенко І.О. Стан правового регулювання недоговірних 

зобов’язань у міжнародному приватному та цивільному праві України. 

Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. 2019. № 18. С. 

208-216 

Статті в наукових періодичних виданнях зарубіжних держав: 

1. I. Troshchenko Rome II Regulation and mosaic principle of law 

application to non-contractual obligations. Eurasian Academic Research Journal. 

2019. Volume 2(32), pp.32-36. 

2. I. Troshchenko Mechanism of choice of law in regulation of non-

contractual obligations under the law of Ukraine “On Private international Law” 

and Rome II Regulation: Comparative Analysis. EVROPSKÝ POLITICKÝ A 

PRÁVNÍ DISKURZ. 2019. Volume 6 Issue 2, pp.175-180. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:  

1. Трощенко І. О. Гармонізація законодавства про міжнародне 

приватне право у сфері зобов’язань із безпідставного збагачення з 

положеннями Регламенту ЄС Рим ІІ. Матер. Міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Актуальні 

питання державотворення в Україні» / Зб. наукових праць Міжнар. наук.-

практ. конф. (23-24 бер. 2009 р.). Київ, 2009. Ч.ІІ. 272 с., С. 222-224. 

2. Трощенко І. О. Реформування законодавства України про 

міжнародне приватне право у сфері зобов’язань із завдання шкоди з метою 

приведення його до відповідності положенням Регламенту ЄС Рим ІІ 

Матер. Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування 

сучасної правової системи» (10-11 квіт. 2009 р.) / Зб. тез Міжнар. наук.-

практ. конф. Донецьк: Друк-Інфо, 2009. 260 с., С. 119-120. 

3. Трощенко І. О. Регламент Рим ІІ як інструмент вибору права у 

сфері недоговірних зобов’язань у державах ЄС. Матер. Міжнародної 

науково-практичної конференції «Законодавче забезпечення економічної 

політики держави і юридична освіта» / Зб. наукових праць Міжнар. наук.-

практ. конф. (16-17 квіт.2009 р.) / МОН Украины, Донецкий национальный 

университет ред. кол.: А.Г.Бобкова и др. Донецк: Юго-Восток, 2009. 285 с., 

С.193-195. 

4. Трощенко І. О. Особливості історичного розвитку кондикційних 

зобов’язань та право, що застосовується до цих зобов’язань у сучасному 

Європейському праві. Матер. Міжнародної науково-практичної 

конференції «Запорізькі правові читання» / Тези доповідей щорічної 

Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2009р.). у 2-х томах / За заг.ред. 



17 
 

С.М.Тимченка і Т.О.Коломієць. Запоріжжя: ЗНУ, 2009. Т.1. 344 с., С.178-
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студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов” / Зб. матер. конф. 
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10. Трощенко І. О. Застосування загального правила визначення права 
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11. Трощенко І. О. Колізійне регулювання недоговірних зобов’язань в 
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Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації 

1. Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / За 

ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. Київ: Алерта, 2013. 400 с. (Трощенко І.О. – 

Глава 12); 

2. Міжнародне приватне право: підручник / За ред. А.С. Довгерта і 

В.І. Кисіля. 2-е видання. Київ: Алерта, 2014. 656 с. (Трощенко І.О. – Глава 26); 

3. Трощенко І.О. Інститут недоговірних зобов’язань у європейській 

правовій системі від часів римського права до Регламенту Рим ІІ. 

Парадигма пізнання: Гуманітарні питання. Науковий журнал. 2015. № 2 С. 

5-21. 

4. Трощенко І.О. Процеси уніфікації міжнародного приватного права 

у сфері недоговірних зобов’язань та її основні результати. Парадигма 

пізнання: Гуманітарні питання. Науковий журнал. 2015. № 8. С. 56-76. 

АНОТАЦІЯ 

Трощенко І. О. Уніфікація колізійних норм у сфері недоговірних 

зобов’язань в Європейському союзі та законодавство України – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню уніфікації 

колізійних норм, що застосовуються для вирішення колізій у сфері 

недоговірних зобов’язань в Європейському Союзі, а також шляхів 

удосконалення національного права України з урахуванням досвіду ЄС. 

Досліджено систему недоговірних зобов’язань, розвиток правової 

доктрини, історію уніфікації колізійних норм у сфері недоговірних 

зобов’язань та передумови прийняття Регламенту «Рим ІІ». Здійснено 

загальну характеристику механізму колізійного регулювання та 

спеціальних колізійних норм у Регламенті «Рим ІІ», особливостями якого є 

те, що він є актом прямої дії і має перевагу над нормами національного 

права країн-членів ЄС та має універсальний характер 

В рамках дослідження також вивчено стан приватно-правового 

регулювання недоговірних зобов’язань в Україні та практику застосування 

відповідних формул прикріплення судами України. В результаті 

порівняльного аналізу стану колізійного регулювання та практики 

застосування колізійних норм було розроблено рекомендації з 

удосконалення законодавства України у сфері колізійного регулювання 

недоговірних зобов’язань на основі Регламенту «Рим ІІ». 

Ключові слова: уніфікація, колізійне регулювання, колізійні 

прив’язки, недоговірні зобов’язання в міжнародному приватному праві, 

право Європейського Союзу, Регламент Європейського Союзу «Рим ІІ», 

недоговірні зобов’язання в Україні. 
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АННОТАЦИЯ 

Трощенко И. А. Унификация коллизионных норм в сфере 

недоговорных обязательств в Европейском Союзе и законодательство 

Украины – Квалификационная научная работа на правах рукописи 

Диссертация на соискание учёной 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, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию унификации 

коллизионных норм, применимых к разрешению коллизий в сфере 

недоговорных обязательств в Европейском Союзе, а также путей 

усовершенствования национального законодательства Украины, принимая 

во внимание опыт ЕС. Изучена система недоговорных обязательств, 

развитие правовой доктрины и история унификации коллизионных норм в 

сфере недоговорных обязательств и предпосылки принятия Регламента 

«Рим ІІ». Осуществлена общая характеристика механизма коллизионного 

регулирования и специальных коллизионных норм в Регламенте «Рим ІІ», 

особенностью которого является то, что регламент - акт прямого действия, 

соответственно имеет преимущество над нормами национального права и 

имеет универсальный характер. 

В рамках исследования также изучено состояние частноправового 

регулирования недоговорных обязательств в Украине и практику 

применения соответствующих формул прикрепления судами Украины. В 

результате сравнительного анализа состояния коллизионного 

регулирования и практики применения коллизионных норм были 

разработаны рекомендации по усовершенствованию законодательства 

Украины в сфере коллизионного регулирования недоговорных обязательств 

на основе Регламенты «Рим ІІ».  

Ключевые слова: унификация, коллизионное регулирование, 

коллизионные привязки, недоговорные обязательства в международном 

частном праве, право Европейского Союза, Регламент Европейского Союза 

«Рим II», недоговорные обязательства в Украине. 

SUMMARY 

Troshchenko Iryna Oleksandrivna Unification of conflict rules in the 

sphere on non-contractual obligations in European Union and legislation of 

Ukraine - Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for a PhD candidate Degree in Law, specialty 12.00.03 Civil Law 

and Civil Procedure; family law; International Private Law - Kyiv National Taras 

Shevchenko University, Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

2019. 

Thesis is dedicated to the complex research of conflict rules, applicable to 

the collisions in the sphere of non-contractual obligations in European Union as 

well as the ways of improvement of the national legislation of Ukraine taking 
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into consideration the experience of EU countries. The research was made of the 

non-contractual obligations system, the development of legal studies and the 

history of unification of choice of law rules in the sphere of non-contractual 

obligations as well as the preconditions for the adoption of the Rome II 

Regulation. The mechanism of conflict rules regulation and special choice of law 

rules adopted by Rome II Regulation, which is directly applicable. i.e. it has the 

advantage over national law and is of universal nature, is described. 

It has been established that the most widespread and traditional conflict 

rule applied in continental law countries to non-contractual obligations before the 

unification of choice-of-law rules in EU member states under the Rome II 

Regulation was the law of place where the delict was committed - lex loci delicti 

commissi. The competitive to the lex loci delicti commissi rule in European 

countries during numerous centuries became the law of court - lex fori, whose 

role has gradually increased since the twentieth century, as taking the national 

law system and the law of the country where the delict was committed into the 

account would allow to achieve the cumulative effect and resolve the matter with 

the maximum efficiency. 

It was developed that in connection with the adaptation of the legislation to 

the modern peculiarities of development of certain types of non-contractual 

obligations and the emergence of new types of such obligations, the following 

trends may be observed: 1) clarification of the choice-of-law formulas, in order to 

avoid their ambiguous application by courts, in particular, the law of the place 

where the harm was made, and not to the place where the offense was committed; 

2) the derogation from the strict rule in favor of more flexible rules, in particular 

the principle of the closest connection, the autonomy of the will of the parties and 

of the already established law of the forum. 

Within the scope of the research the state of private international law rules 

in Ukraine as well as the practice of application of the current choice of law rules 

by Ukrainian courts is explored. As a result of comparative analysis of the state 

of choice of law regulation and practice of application of the conflict rules by the 

courts the recommendations on improvement of Ukrainian law were elaborated 

based on the Rome II Regulation. 

The scientific and practical significance of the research results is that the 

materials of the dissertation, the recommendations and conclusions formulated in 

the result of research can be the basis for further scientific researches of the 

institute of conflict law regulation of non-contractual obligations; in the work of 

drafting of laws for approximation of Ukrainian legislation with the EU 

legislation in the field of conflict regulation and in order to improve the 

legislative regulation of conflict law for non-contractual obligations in Ukrainian 

legislation. 

Key words: unification, conflict law regulation, conflict rules, non-

contractual obligations in private international law, law of European Union, 

Rome II Regulation of the European Union, non-contractual obligations in 

Ukraine. 


