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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Перше регулярне повітряне 

перевезення пасажирів відбулося 1 січня 1914 р., а вже через 100 років 
міжнародними повітряними послугами по всьому світу скористалося 3,5 млрд  

громадян, включаючи трохи більше 6 мільйонів українців. У 2018 р. загальна 
кількість перевезених пасажирів у світі досягла 4,4 млрд і 2019 р. очікується їх 

зростання на 6% щонайменше. Щорічне збільшення пасажиропотоку з України 
перевищує 20%. Для задоволення такого попиту перевізники повинні 

збільшувати парк повітряних суден, що може здійснюватися за рахунок 
укладення договорів оперативного лізингу, або купівлі-продажу та фінансового 

лізингу. Оскільки вартість повітряних суден є дуже великою, покупці, до числа 
яких належать інвестори, перевізники, експлуатанти та лізингові компанії, 

вимушені звертатися за кредитуванням, для забезпечення якого у заставу 
передається придбане повітряне судно, а також можуть відступатися права на 
отримання платежів за договорами, пов’язаними з таким повітряним судном 

(лізингові платежі, страхове відшкодування у випадку настання страхової події, 
гарантійні виплати виробників у разі несправностей літака тощо). Для 

прискорення товарообігу авіаційних об’єктів, до числа яких відносяться 
повітряні судна, двигуни та гелікоптери, положення договорів, пов’язаних з 

купівлею, лізингом, заставою та забезпечувальними відступленнями, історично 
піддалися звичаєвій та конвенційній уніфікації, яка потребує спеціального 

дослідження.  
Особливої уваги варто приділити Кейптаунській конвенції про міжнародні 

інтереси у рухомому обладнанні 2001 р. та Авіаційному протоколу до неї (разом 
Кейптаунська конвенція), які не тільки вперше сформулювали імперативні 

вимоги до форми та змісту правочинів з авіаційним об’єктами, але й створили 
умови для їх товарообігу, включаючи створення наднаціонального реєстру 

обтяжень зі зрозумілим порядком реєстрації забезпечувальних інтересів 
кредиторів та прозорими правилами пріоритету їх вимог.  

Кінець ХХ – початок ХХІ століття у сфері міжнародного приватного 

повітряного права (надалі МПрПП) ознаменувався прийняттям низки нових 
міжнародних договорів, спрямованих на уніфікацію режиму відповідальності 

перевізників перед пасажирами та експлуатантів перед третіми особами на 
поверхні. Мова йде про Варшавську конвенцію для уніфікації деяких правил, 

що стосуються міжнародних повітряних перевезень 1929 р. (надалі Варшавська 
конвенція), Монреальську конвенцію для уніфікації деяких правил, що 

стосуються міжнародних повітряних перевезень 1999 р.  (надалі Монреальська 
конвенція), Конвенцію про компенсацію шкоди, нанесеної повітряними 

суднами третім особам 2009 р. (надалі Конвенція про загальні ризики), 
Конвенцію про компенсацію шкоди, нанесеної повітряними суднами третім 

особам у випадку незаконного втручання 2009 р. (надалі Конвенція про 
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незаконне втручання) та Пекінську конвенцію про боротьбу з незаконними 

актами щодо міжнародної цивільної авіації 2010 р. (надалі Пекінська 
конвенція). У цих новітніх міжнародних договорах проявилися сучасні 

тенденції уніфікації МПрПП, включаючи застосування матеріально-правового 
методу, встановлення спеціальних правил для регулювання договірної та 

недоговірної (деліктної) відповідальності при відшкодуванні шкоди, включення 
принципів природного права як для регулювання правовідносин сторін, так і 

для тлумачення конвенційних норм, формулювання таких уніфікованих норм, 
що мають потенціал перетворення в уніформовані, тобто такі, що можуть 

застосовуватися як на міжнародному, так і на національному рівнях.  
Зазначені чинники зумовили здійснення комплексного дослідження 

звичаєвої та конвенційної уніфікації у трьох основних сферах МПрПП: 
відповідальність перевізника та експлуатанта, уніфікація правочинів з 
повітряними суднами і способи захисту прав кредиторів. Осмислення цієї 

уніфікації та аналіз судової практики різних країн щодо застосування 
міжнародних договорів МПрПП не лише дозволить вирішити низку практичних 

проблем, що виникають перед українськими суб’єктами права та судами у сфері 
МПрПП, але й наблизить українську науку в цій частині до світової.  

Теоретичне підґрунтя дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних 
правників у сфері МПрПП, а саме: Р. Абейратне (R. Abeyratne), Д. Банкера (D. 

Bunker), М. Бонелла (M. Bonell), В. Бордунова, М. Брагінського, А. Венецьяно 
(A. Veneziano), Дж. Вула (J. Wool), Е. Гемюла (E. Giemulla), Л. Голдхірша (L. 

Goldhirsch), М. Гонайма (M. Ghonaim), Р. Гуда (R. Goode), І. Діковської, П. 
Димпсі (P. Dempsey), Ш. Джейлінг (S. Jialing), А. Довгерта, Г. Дьєдерікс-

Вершор (H. Diederiks-Verschoor), В. Євінтова, Ж. Кохена (J. Cohen), З. Заїки, І. 
Канзафарової, С. Канінгхема (S. Cunningham), Х. Кетца, О. Клименко, В. Кисіля, 
Р. Кумінга (R. Cuming), Ж. Кунеберті (G. Cuniberti), І. Ларсен (I. Larsen), Дж. 

Лелодаса (G. Leloudas), Е. Ліппе (E. Lippé), І. Лукашука, Л. Лунца, Р. Марго (R. 
Margo), Г. Матвєєва, А. Маурітса (A. Mauritz), М. Мільде (M. Milde), А. 

Мовчана, М. Остроумова, Л. Орел, О. Отраднової, Я. Ньямпонга (Y. Nyampong), 
В. Паришкури, С. Пена (S. Pena), Н. Планта (N. Planta), А. Покачалової, О. 

Садікова, Р. Стефанчука, Дж. Томпкінса (G. Tompkins), Ф. Феррарі (F. Ferrari), 
П. Хонебьєра (P. Honnebier), Р. Холтера (R. Halter), К. Цвайгерта, Б. Ченга (B. 

Cheng), О. Щурової, Ф. Ендерлейна (F. Enderlein) та ін.  
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.  

Дисертацію виконано на кафедрі міжнародного приватного права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в межах та 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 № 16БФ048-01: «Асоціація 
як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, 



3 
 

правовий, економічний та інформаційний аспекти». Тему дисертації 

затверджено вченою радою Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (протоколи № 3 від 

25.10.2018 р. та № 5 від 13.12.2018 р.).  
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне 

осмислення уніфікації матеріальних та процесуальних норм МПрПП у сферах 
відповідальності (договірної та позадоговірної) перевізників та експлуатантів та 

товарообігу авіаційних об’єктів (зобов’язальні правовідносини). Досягнення цієї 
мети дозволить окреслити тенденції, джерела та способи уніфікації, що 

використовуються у МПрПП, що може розглядатися як вагоме наукове 
досягнення, з одного боку, а з іншого – дозволить вирішити науково-прикладну 

проблему інтеграції авіаційної галузі України у глобальну та європейську 
авіаційну транспортну мережу, що має важливе господарське значення для 
розвитку цивільної авіації в Україні. Ця мета згенерувала і відповідно 

обумовила основні завдання дослідження: 

 з’ясування тенденцій та інструментів уніфікації в МПрПП; 

 визначення нормативних і фактичних умов відповідальності перевізника, 

а також основних понять, відповідно до яких встановлюється 
відповідальність повітряного перевізника за Монреальською конвенцією 

(«нещасний випадок», «на борту», «під час будь-яких операцій з посадки 
та висадки», «тілесне ушкодження», «затримка»); 

 з’ясування передумов відсутності уніфікованої відповідальності 

експлуатантів перед третіми особами на поверхні на сучасному етапі; 

 встановлення та аналіз конвенційних та неконвенційних методів 

уніфікації договорів, предметом яких є авіаційні об’єкти, включаючи 
повітряні судна, та засобів захисту прав кредиторів; 

 підготовка науково-обґрунтованих пропозицій з удосконалення 

законодавства України.  
Об’єктом дисертаційного дослідження є встановлення та аналіз 

уніфікованих матеріально-правових та процесуальних норм, що регулюють 
правовідносини (зобов’язальні та деліктні), що так чи інакше пов’язані з 

авіаційними об’єктами, в першу чергу, з повітряними суднами, у міжнародному 
обігу, а також практика їх застосування судами різних країн. 

Предметом дослідження є вивчення сукупності чинників, згідно з якими 

МПрПП виникло, розвивається та функціонує у сучасному суспільстві, 
тенденції уніфікації, а також, власне, уніфіковані матеріальні та процесуальні 

норми. 
Методи дослідження. Вимога всебічності і точності результатів 

юридичного дослідження викликає необхідність комплексного використання 
ряду методів, тобто у їх єдності, взаємному доповненні та методологічній̆ 

обумовленості. У дослідженні використовувалися як загальнонауковий 
діалектичний метод, так і приватно-наукові методи науки цивільного права, 
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включаючи формально-логічний, порівняльний та системно-структурний. 

Використання цих методів обумовлено завданнями дослідження.  
Так, формально-логічний метод (який можуть також визначати як логіко-

догматичний), побудований на використанні правил формальної логіки та мови, 
дозволив нам виокремити способи тлумачення сучасних міжнародних 

інструментів МПрПП, включаючи документи Варшавської системи, до яких 
належать Варшавська, Монреальська і Кейптаунська конвенції. 

Порівняльно-правовий метод та його способи (нормативне, текстуальне та 
концептуальне порівняння) був використаний при вивченні окремих явищ 

різних правових систем (складові умов відповідальності перевізника, підстави 
заміни «винної» відповідальності на об’єктивну, співвідношення об’єктивної 

відповідальності та «відповідальності без вини», забезпечувальний інтерес 
тощо) та визначенні природи поняття «недбалість» та його співвідношення з 
поняттям «вина» та її формами. Застосування цього методу повинно сприяти 

правильному розумінню сутності поняття «недбалість» для його уніфікованого 
використання українськими судами при розгляді спорів з повітряних 

перевезень, оскільки це поняття використовується не тільки у Монреальській 
конвенції, а й у національних Правилах повітряного перевезення пасажирів та 

багажу.  
Системно-структурний метод як один з найбільш вживаних у юридичній 

науці був застосований і у цьому дослідженні як при вивченні уніфікованих 
норм МПрПП загалом, так і при аналізі умов нормативної відповідальності 

перевізників та експлуатантів та складу правопорушення для виникнення такої 
відповідальності. 

Історичний метод сприяв вивченню ґенези інститутів відповідальності 
перевізників та експлуатантів та розвитку звичаєвої уніфікації при страхуванні 
загальних авіаційних ризиків та формулюванні умов договорів з авіаційними 

об’єктами. Аналіз історико-хронологічної послідовності прийняття 
міжнародних інструментів та приватно-правових актів дозволив зрозуміти 

соціально-економічну і політичну обумовленість складових правопорушення 
перевізників та експлуатантів, підстави встановлення обмеженої конвенційної 

відповідальності та появи вимоги обов’язкового страхування загальних 
авіаційних ризиків. 

Аналіз як один з методів пізнання, що застосовується на емпіричному і 
теоретичному рівнях, широко використовувався у дослідженні при аналізі 

міжнародних інструментів МПрПП, тенденцій та принципів уніфікації, 
відмінностей між поняттями «сувора»/«об’єктивна» та «абсолютна» 

відповідальність тощо. 
Спеціально-юридичний метод використовувався при вивченні та аналізі 

Кейптаунської конвенції та засобів захисту кредитора, що пропонуються нею.  
Національні та іноземні юридичні теорії, що відбивають зміст понять 

«вина», «недбалість», «відповідальність без вини», «сувора»/« об’єктивна» та 



5 
 

«абсолютна» відповідальність, склад правопорушення тощо вивчалися та 

аналізувалися із застосуванням теоретико-юридичного методу як спеціального 
методу науково-юридичного пізнання.  

Інший спеціально-юридичний метод, застосований у дослідженні, – це 
тлумачення правових норм міжнародних договорів МПрПП згідно з Віденською 

конвенцією та відповідно до сучасних тенденцій міжнародного приватного 
права.  

Застосування зазначених вище методів дозволило сформулювати висновки, 
важливі для МПрПП, що представляють собою умовивід від часткового до 

загального, від окремих фактів до узагальнень. 
За результатами та висновками цього дослідження можуть бути 

сформульовані в подальшому окремі теми кандидатських дисертацій, зокрема 
щодо встановлення особливостей у процедурі банкрутства повітряних 
перевізників, розробка методів обчислення шкоди, що може бути заподіяна 

третім особам на поверхні, особливості авіаційного страхування 
відповідальності експлуатантів перед третіми особами на поверхні. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що дисертація є 
першим комплексним дослідженням стану та тенденцій уніфікації матеріальних 

та процесуальних норм МПрПП, які охоплюють інститути відповідальності 
повітряних перевізників та експлуатантів, договорів, предметом яких є авіаційні 

об’єкти і захисту прав кредиторів  відповідних правовідносин. Наукова новизна 
конкретизована у таких положеннях, що виносяться на захист: 

Уперше:  

 Встановлено, що інструментами уніфікації норм в МПрПП є 

багатосторонні та двосторонні міжнародні договори; приватно-правові 
ініціативи суб’єктів МПрПП; рішення судових інстанцій іноземних 

країн, винесені із застосуванням міжнародних договорів МПрПП; 
правова доктрина; звичаї ділового обігу. 

 Обґрунтовано, що основною тенденцією уніфікації у МПрПП є 

створення єдиного правового режиму для певного кола питань 
повітряних перевезень (незалежно від їх внутрішнього чи 
міжнародного характеру), що реалізується через формулювання у 

міжнародних договорах певних уніфікованих норм, які мають 
потенціал перетворення в уніформовані. Іншими виявленими 

тенденціями уніфікації, зокрема, є: (1) переважне застосування 
матеріально-правового, а не колізійного методу регулювання; (2) 

заміна «винної» відповідальності на «об’єктивну» відповідальність, 
що базується на категорії «недбалість»; (3) створення конвенційних 

способів захисту sui generis, які спрямовані на  отримання кредитором 
різних видів судового забезпечення позову; (4) об’єктивізація 

принципів природного права (добросовісності, диспозитивності, 
розумності, прозорості, передбачуваності, швидкого виконання, 
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досягнення справедливого балансу інтересів сторін, справедливої і 

належної компенсації потерпілій особі, дбайливості тощо) для 
регулювання правовідносин сторін і тлумачення міжнародних 

інструментів; (5) скорочення кола суб’єктів відповідальності за 
завдання деліктної шкоди до особи експлуатанта, з однієї сторони, та 

розширення кола суб’єктів, що підпадають під визначення «третіх осіб 
на поверхні», з іншої. 

 Доведено, що Монреальська конвенція є єдиною нормативною 
підставою для відшкодування шкоди з міжнародного повітряного 

перевезення. Відповідно національні правила перевезення пасажирів 
не можуть застосовуватися для обґрунтування позову до перевізника. 

 Обґрунтована відмінність таких умов відповідальності як «недбалість» 

та «вина». Хоча в основу понять «вина» та «недбалість» покладена 
оцінка дій конкретної особи порівняно з діями абстрактної «розумної 

особи», яка має проявляти звичайну обачність та дбайливість, поняття 
«недбалість» не є тотожним поняттю «вина», оскільки включає 

особливий обов’язок компетенції у справах, де вимагається більш ніж 
знання або здібності, що за очікуваннями повинна мати розумна особа, 
та розуміння наявності нерозумного ризику при здійсненні певного 

виду діяльності.  

 Доведено, що режим суворої (або як його ще визначають об’єктивної) 

відповідальності, заснований на понятті недбалості, сприяє 

надійнішому і скорішому захисту прав потерпілої особи та отриманню 
нею відшкодування.  

 Доведено необхідність включення воєнних та прирівняних до них 
ризиків до числа ризиків, що підлягають обов’язковому страхуванню 

при страхуванні відповідальності перевізників перед пасажирами та 
експлуатантів перед третіми особами на поверхні. 

 Доведено, що уніфіковані критерії, сформовані судовою практикою 

для визначення ключових понять умов відповідальності перевізника за 
Монреальською конвенцією («нещасний випадок», «на борту», 

«посадка», «висадка»), повинні застосовуватися українськими судами 
при вирішенні спорів не тільки з міжнародних, але і з внутрішніх 
повітряних перевезень, оскільки українські правила перевезення 

пасажирів відтворюють норми Монреальської конвенції . 

 Встановлено, що оцінка наявності або відсутності «нещасного 

випадку» як умови відповідальності перевізника перед пасажиром 

здійснюється через «очікуваний стандарт перевезення». Суть цього 
стандарту може змінюватися разом з розвитком техніки, посиленням 

конкуренції між перевізниками, з новими вимогами місцевого 
регулятора та/або Міжнародної асоціації повітряного транспорту щодо 
умов перевезення тощо. Цей стандарт переважно пов’язаний з 
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очікуванням пасажиром дбайливого і турботливого ставлення 

перевізника до нього, яке проявляється у забезпеченні безпеки 
польоту, допомоги пасажиру на борту з боку персоналу перевізника 

під час посадки або висадки тощо. Відсутність такої дбайливості і 
турботливості є незвичайним та неочікуваним явищем, що за 

наявності зовнішніх чинників, може мати наслідком нещасний 
випадок. 

 Доведено, що, зважаючи на ціль Монреальської конвенції (захист 
інтересів пасажирів під час міжнародних повітряних перевезень та 

запровадження справедливої компенсації відповідно до принципу 
найбільш повного відшкодування), поняття «операції з посадки або 

висадки» мають тлумачитися не буквально. Тут треба виходити з його 
широкого значення, що включає усі та будь-які дії пасажира, 

спрямовані на посадку в салон літака з моменту перетину зони 
аеропорту, до якої мають доступ виключно пасажири, та до моменту, 

коли пасажир дістався приміщень аеропорту загального користування. 

 Доведено, що на сучасному етапі немає уніфікованого режиму 

відповідальності експлуатанта перед третіми особами на поверхні за 
шкоду, заподіяну повітряним судном. Відповідно регулювання 

правовідносин з цих питань відбувається за допомогою колізійних 
норм. 

 Доведено, що завдяки широкому застосуванню принципу автономії 

волі сторін, конвенційна уніфікація правочинів, предметом яких є 
авіаційні об’єкти, є «мінімальною»: передбачена лише письмова 

форма, зазначення повноважень з розпорядження авіаційним об’єктом, 
ідентифікація об’єкта або пов’язаних з ним прав або загальний опис 

забезпеченого зобов’язання. Основна уніфікація правочинів 
відбувається на неконвенційному рівні та представляє собою 
пропозицію з боку неурядових організацій та приватних осіб 

стандартизованих форм договорів різних видів. 

 Доведено, що лише Кейптаунська конвенція встановила  уніфіковані 

вимоги до створення, визнання та виконання обтяження за 

забезпечувальними правочинами та вперше запропонувала уніфіковані 
способи захисту прав кредитора, що застосовуються у позасудовому 

порядку. 
Удосконалено: 

 Поняття «сприятлива недбалість пасажира» (тобто недбалість, яка 

сприяла) (англ. мовою contributory, або contributing, negligence), 

сформоване внаслідок узагальнення судової практики: запропоновано  
доповнити це поняття кваліфікаційним критерієм «загально 

очікуваний стандарт». Відповідно «сприятлива недбалість пасажира» 
– це така поведінка пасажира, що не відповідає загальноочікуваному 
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стандарту, за яким він повинен опікуватися своєю власною безпекою, і 

саме це являє собою причину заподіяння йому шкоди.  

 Положення про те, що за Монреальською конвенцією ментальні 

(психічні або емоційні страждання та біль та/або посттравматичний 

синдром) ушкодження пасажира підлягають компенсації лише у разі їх 
пов’язаності з фізичними. Компенсації повинні підлягати ментальні 

ушкодження, що передували фізичним, відбувалися одночасно з ними 
або викликали їх. Проте виключно ментальні ушкодження не 
відшкодовуються, оскільки ментальні ушкодження не розглядаються 

як окремий вид тілесного ушкодження.  

 Визначення поняття «на борту»: запропоновано додати при його 

визначенні не лише ті обставини, що відбуваються власне на борту 

літака, а й ті, що можуть фактично відбуватися поза його межами у 
разі переривання розпочатого перевізником польоту аж до його 

закінчення, коли пасажир дістався до місця призначення.   
Дістали подальшого розвитку: 

 Положення про те, що при тлумаченні міжнародного договору 
основна увага повинна приділятися автентичному тексту англійською 

мовою. Офіційний переклад міжнародного договору на національну 
мову може використовуватися лише як допоміжний матеріал при 

тлумаченні. Відповідно запропоновано публікувати міжнародний 
договір, ратифікований Україною, не тільки у перекладі на українську 

мову, а й всіх його автентичних текстів.  

 Положення про те, що офіційні переклади на українську мову 

міжнародних конвенцій у сфері, що досліджується (про міжнародну 
цивільну авіацію, Кейптаунська, Монреальська конвенції), містять 

численні перекладацькі помилки, які роблять неможливим належне 
застосування і дотримання правил конвенцій українськими суб’єктами 

господарювання, органами влади і судами.  

 Положення про те, що об’єктивна відповідальність перевізника 

передбачає застосування процесуального правила res ipsa loquitur, за 

яким відсутність «недбалості, неправомірної дії або бездіяльності» 
перевізника та причинно-наслідкового зв’язку між нещасним 
випадком та шкодою, заподіяною пасажиру, доводить перевізник, а не 

потерпіла особа. Для застосування цього правила національними 
судами необхідно внести відповідні зміни до ст. 81 Цивільного 

процесуального кодексу України. 

 Положення про те, що відповідальність перевізника у розмірі 113 000 

спеціальних прав запозичень (надалі СПЗ) (перший рівень) за 

Монреальською конвенцією є не мінімальною, а крайньою сумою 
відшкодування позивачу, в рамках якої останній доводить фактичний 
розмір шкоди.  
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 Положення про те, що правила відповідальності перевізника за 

Монреальською конвенцією застосовуються лише у разі наявності 

нещасного випадку, що являє собою неочікувану та незвичайну 
ситуацію чи обставини, що є зовнішніми для пасажира, і які мають 

наслідком ушкодження пасажира (критерії неочікуваності, 
незвичайності та зовнішнього впливу).  

 Положення про те, що для застосування правил відповідальності 
перевізника за Монреальською конвенцією уніфікованими критеріями, 

що допомагають визначити, чи була заподіяна шкода пасажиру 
протягом операцій з посадки чи висадки, є: 1) місце нещасного 

випадку, 2) дії пасажира з підготовки до посадки або висадки, 3) 
контроль перевізника за діяльністю пасажира; 4) часовий проміжок 

між нещасним випадком та моментом відправлення рейсу.  

 Положення про те, що Монреальська конвенція регулює лише питання 

затримки у повітряному перевезенні, що представляє собою 
неналежне виконання договору. Невиконання договору перевезення 

(скасування рейсу або відмова у перевезенні) регулюється нормами 
застосовного національного права.  

 Положення про те, що кваліфікаційним критерієм для визначення 

«основного і постійного місця проживання» пасажира є його власний 
погляд або наміри щодо проживання. 

 Положення про те, що для виникнення міжнародного інтересу, який 
представляє собою речове право кредитора щодо майна боржника, 

достатньо лише відповідності забезпечувального правочину 
мінімальним вимогам Кейптаунської конвенції, а не вимогам 

національного законодавства. 

 Положення про те, що принципами авіаційного страхування є 

обов’язковість, адекватність, включеність воєнних та прирівняних до 
них ризиків, відсутність дискримінації іноземних експлуатантів, т. зв. 

пульне страхування, можливість здійснення судового процесу з 
компенсації шкоди безпосередньо проти страховика лише у разі 

банкрутства експлуатанта або перевізника, здійснення попередніх 
виплат потерпілим особам. 

Практичне значення отриманих результатів. Сформульовані у дисертації  
наукові положення, висновки, практичні пропозиції можуть бути використані: 

 у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження окремих 

питань уніфікації МПрПП, зокрема співвідношення понять 
«недбалість» та «вина», страхування ризиків при авіаційних 
перевезеннях; 

 у правотворчій діяльності – як теоретичний матеріал при опрацюванні 

і прийнятті законів та інших нормативно-правових актів у сфері 
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регулювання повітряних перевезень, для вдосконалення положень 

чинного повітряного законодавства України; 

 у правозастосовній сфері – при узагальненні судової практики, 

наданні рекомендацій із застосування міжнародних конвенцій 

МПрПП, учасником яких є Україна, національного законодавства, для 
удосконалення здійснення правосуддя при вирішенні питань 

відповідальності повітряних перевізників як у міжнародних, так і 
внутрішніх перевезеннях; 

 у навчальному процесі – під час викладання дисциплін з цивільного 

права, міжнародного приватного права, міжнародного повітряного 

приватного  права та зобов’язального права, а також при підготовці 
підручників, посібників, науково-методичних матеріалів, у науково-

дослідницькій роботі вчених. 
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою, в якій висвітлено авторські позиції щодо тенденцій і джерел уніфікації 
норм МПрПП. Викладені в дисертації наукові положення, висновки і 

рекомендації, що виносяться на захист, отримані дисертанткою самостійно. Для 
аргументації окремих положень роботи були використані наукові праці інших 
вчених, на які зроблено відповідні посилання.   

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертації обговорювалися на 
засіданнях кафедри приватно-правових дисциплін Університету сучасних знань, 

кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також на 

розширеному засіданні Відділення цивільно-правових наук Національної 
академії правових наук України. 

Основні результати дослідження оприлюднені на одинадцяти міжнародних 
науково-практичних конференціях, зокрема: ІІ міжнародній науково-практичній 

конференції «Методологія приватного права: сучасний стан та перспективи 
розвитку» (м. Київ, 22-23 травня 2009 р.); V щорічній міжнародній науковій 

конференції «Система права в российской федерации: проблемы теории и 
практики» (м. Москва, 19-22 квітня 2010 г.); міжнародній науково-практичній 
конференції «Актуальні проблеми цивільного права» (м. Харків, 13-14 травня 

2011 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 
сучасної юридичної науки» (м. Харків, 11-12 червня 2011 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції «Реформування національного 
та міжнародного права: перспективи та сьогодення» (м. Одеса, Україна, 29-30 

вересня 2011 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Особливості 
розвитку публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 29-30 вересня 

2011 р.);  міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 
цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські 

цивілістичні читання)» (м. Київ, 10 листопада 2011 р.);  міжнародній науково-
практичній конференції «Сучасні проблеми правового забезпечення державних 
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реформ» (м. Львів, 11 серпня 2012 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Теорія і практика сучасного права: перспективи та сьогодення» (м. 
Запоріжжя, 28-29 квітня 2012 р.);  міжнародній науково-практичній конференції 

«Суча сні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи» 
(м. Київ, 26-27 квітня 2012 р.); щорічній міжнародній науково-практичній 

конференції Міжнародної асоціації адвокатів (м. Вашингтон, 18-23 вересня 2016 
р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано одноосібну 
монографію, 22 наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях, 

затверджених переліком МОН України, 4 наукові статті опубліковано в 
іноземних фахових виданнях, 8 наукових статей – у науково-практичних 

виданнях іноземних держав та 9 тез доповідей на наукових конференціях. 
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, які включають в себе двадцять чотири  підрозділи, висновків, списку 

використаних джерел і 1 додатку. Загальний обсяг роботи становить 489 
сторінок, з яких основний зміст роботи – 360 сторінок. Список використаних 

джерел містить 897 найменувань і викладений на 101 сторінці.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір і актуальність теми дослідження, визначено її 
зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, 

предмет і об’єкт дослідження, охарактеризовано методи наукового дослідження, 
використані у роботі, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення отриманих результатів, наведено відомості про апробацію матеріалів 
дисертації, анонсовано структуру дисертації, зазначено її загальний обсяг.  

У Першому розділі «Загальні питання уніфікації норм МПрПП» 
визначені об’єкти та суб’єкти МПрПП, основні інструменти уніфікації в 
МПрПП, стан дослідження проблем у МПрПП і тенденції розвитку МПрПП, а 

також сучасні методи тлумачення міжнародних договорів МПрПП. 
У підрозділі 1.1 «Визначення об’єктів та суб’єктів» надано визначення 

авіаційних об’єктів та їх класифікація, а також перелік суб’єктів, діяльність яких 
може регулюватися нормами інструментів МПрПП. 

У підрозділі 1.2 «Інструменти уніфікації в МПрПП» визначено сім видів 
джерел уніфікації МПрПП, а саме: 1) багатосторонні міжнародні договори, 

предметом регулювання яких є правовідносини суб’єктів приватного права – 
перевізників і пасажирів, експлуатантів і третіх осіб на поверхні, кредиторів і 

боржників; 2) двосторонні міжнародні договори про повітряні перевезення, 
укладені договірними державами у публічній сфері і спрямовані, серед іншого, 

на забезпечення безпеки польотів, впливають на виконання авіаперевізниками 
їх зобов’язань у приватній сфері; 3) приватно-правові договори перевізників 

між собою, що укладалися у ХХ столітті і були спрямовані на підвищення 
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розмірів відповідальності перевізників перед пасажирами за заподіяну шкоду; 4) 

звичаї ділового обороту, які відіграли значну роль в уніфікації зобов’язальних 
правовідносин (договори купівлі-продажу, застави, забезпечувальної цесії, 

лізингу, страхування тощо) в частині визначення процедури укладення та змісту 
договорів, встановленні видів авіаційних ризиків, що підлягають страхуванню, 

та перетворення добровільного страхування в обов’язкове; 5) національне 
законодавство в частині визначення розміру та видів ризиків, що підлягають 

обов’язковому страхуванню; 6) правова доктрина, яка трансформує осмислені 
та обговорені правниками проблеми МПрПП і правові позиції, відображені у 

судових рішеннях, включаючи іноземні, що винесені із застосуванням 
конвенцій МПрПП, у національну ділову та судову практику; 7) судова 

уніфікація, яка через вироблення спеціальних критеріїв дозволяє судам 
договірних країн уніфіковано тлумачити та застосовувати міжнародні договори 
МПрПП. 

У підрозділі 1.3 «Стан дослідження уніфікації у МПрПП» проаналізовано 
праці вітчизняних та іноземних правників, де висвітлено проблеми МПрПП у 

таких сферах як придбання та лізинг авіаційних об’єктів, захист прав 
кредиторів, відповідальність перевізників перед пасажирами та експлуатантів 

перед третіми особами на поверхні, питання гарантованого відшкодування 
перевізниками та експлуатантами заподіяної шкоди, з’ясування індивідуальних, 

загальних та істотних умов правочинів, що використовуються при товарообігу 
авіаційних об’єктів. Здійснений аналіз довів необхідність проведення 

комплексного дослідження уніфікації у МПрПП для використання її досягнень 
у національних нормативних актах, судовій практиці та діловому обороті 

українських суб’єктів права.  
У підрозділі 1.4 «Тенденції уніфікації норм міжнародних інструментів в 

МПрПП» визначаються основні сучасні тенденції МПрПП у регулюванні 

правовідносин, які тим чи іншим чином пов’язані з повітряним судном: 
виникнення, зміна та припинення права власності на нього, заподіяння ним або 

протягом його використання шкоди іншим особам, необхідність встановлення 
особливих механізмів захисту кредиторів, що профінансували його придбання. 

У регулюванні цих правовідносин переважає перш за все матеріально-
правовий, а не колізійний метод. Уніфіковані норми, вироблені для 

регулювання правовідносин на міжнародному рівні, також застосовуються на 
національному рівні, що створює в різних країнах однакове правове середовище 

для перевізників.  
Зокрема для відшкодування шкоди потерпілій особі, незалежно від підстави 

відповідальності – договірної або недоговірної (деліктної), встановлено схожі 
правила, які передбачають виплату компенсації перевізником або 

експлуатантом в обмеженому конвенційному розмірі за відсутності недбалості 
або неправомірних дій чи бездіяльності перевізника або експлуатанта. У разі 
неможливості останніми це довести відшкодування сплачується потерпілим у 
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повному розмірі заподіяної шкоди. Для полегшення тягарю доведення 

потерпілою особою зв’язку між заподіяною їй шкодою та недбалістю 
перевізника або експлуатанта «винна» відповідальність була замінена на 

об’єктивну, що покладає тягар доведення відсутності недбалості в діях 
перевізника або експлуатанта на них самих. Сучасні конвенції МПрПП про 

відповідальність використовують змішаний підхід при визначенні умов 
відповідальності заподіювача шкоди: поєднання об’єктивної та презюмованої 

відповідальності зі зворотним тягарем доведення, а також обмеженої і 
необмеженої відповідальності в рамках дворівневого механізму.  

Іншою тенденцією уніфікації матеріально-правових норм в МПрПП є 
створення конвенційних механізмів sui generis, які – навіть за умови їх 

походження з певної національної правової системи – повинні застосовуватися 
виключно у дусі та в межах положень міжнародного договору. Прикладом 
таких механізмів є «швидкі» способи захисту Кейптаунської конвенції, які, 

маючи схожість із запобіжними процесуальними способами захисту, 
представляють собою спеціальні договірні механізми, що застосовуються у разі 

невиконання зобов’язань боржником, і дозволяють кредитору отримати швидке 
задоволення його вимог фактично по суті. 

Сучасні конвенції МПрПП використовують природні принципи права 
(добросовісності, диспозитивності, розумності, прозорості, передбачуваності, 

швидкого виконання, досягнення справедливого балансу інтересів сторін, 
справедливої і належної компенсації потерпілій особі, дбайливості тощо), які 

застосовуються як для регулювання правовідносин сторін, так і для тлумачення 
самих конвенцій, що полегшує процес уніфікації в частині формулювання 

єдиних норм та застосовуваної термінології.  
Підрозділ 1.5 «Тлумачення уніфікованих норм МПрПП» складається з двох 

пунктів: 1.5.1 «Проблеми автентичних текстів та національних перекладів»  та 

1.5.2 «Правила, принципи та критерії».   
У пункті 1.5.1 «Проблеми автентичних текстів та національних 

перекладів» висвітлено вплив мови, на якій обговорюється проект міжнародного 
договору, на його подальше тлумачення і застосування. Автентичні тексти 

міжнародного інструмента іншими мовами мають порівнюватися на предмет їх 
відповідності англійському тексту, що дозволяє визначити помилки перекладів 

на ці мови. Оскільки мовна невідповідність автентичних текстів та помилки 
офіційних національних перекладів існують в різних країнах, включаючи 

Україну, пропонується імплементувати міжнародні договори у національне 
законодавство шляхом публікації не тільки національною мовою, а й всіма 

офіційними мовами, що дасть можливість судді у разі виникнення проблем з 
тлумаченням певного положення договору скористатися текстами автентичних 

мов, а офіційним перекладом на національну мову – як додатковим способом 
тлумачення.  
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Доведена необхідність виправлення перекладацьких помилок в офіційних 

перекладах на українську мову міжнародних конвенцій у сфері МПрПП (у 
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Кейптаунській та Монреальській 

конвенціях) для їх належного виконання українськими суб’єктами 
господарювання, органами влади та судами.  

У пункті 1.5.2 «Правила, принципи та критерії» окреслено ґенезу 
застосування правил тлумачення міжнародних договорів: від національних 

методів до інтернаціонального методу за правилами Віденської конвенції 1969 
р. та перехід на сучасному етапі до їхнього тлумачення відповідно до загальних 

принципів, що мають транснаціональний характер, та можуть бути 
«зовнішніми», тобто міститися в інших міжнародних інструментах, та 

«внутрішніми», що містяться в тексті самої конвенції, яка передбачає 
необхідність брати до уваги мету конвенції, визначену у преамбулі, її 
міжнародний характер, досягнення однаковості і передбачуваності у її 

застосуванні. Лише за відсутності відповідних загальних принципів суддя може 
скористатися принципами тлумачення lex fori та національною правовою 

доктриною, переконавшись, що предметом його розгляду і аналізу не є 
механізми sui generis, які можуть запроваджуватися конвенціями і які мають 

тлумачитися автономно від національних правових систем, без звернення до 
норм lex fori. 

У Другому розділі «Уніфіковані норми відповідальності перевізника 
перед пасажиром» вивчено ґенезу міжнародного уніфікованого режиму 

відповідальності перевізника, нормативні та фактичні підстави його 
відповідальності, уніфіковані судовою практикою різних країн критерії, що 

допомагають визначитися щодо наявності за обставинами справи «нещасного 
випадку», який може відбутися «на борту» або «під час будь-яких операцій з 
посадки чи висадки», та видів «тілесного ушкодження». Визначено, що поняття 

«затримка» не визначається допоміжними тестовими критеріями та залежить від 
тлумачення обставин справи судом та підстави позову, на яку посилається 

позивач. Окрему уваги приділено уніфікованим процесуальним нормам місця 
розгляду спору між пасажиром та перевізником, на можливість застосування 

яких може вплинути суд місця звернення пасажира з позовом. 
У підрозділі 2.1 «Ґенеза режиму відповідальності перевізника перед 

пасажиром» проаналізовано підстави прийняття міжнародних договорів, що 
змінювали Варшавську конвенцію, та отримані наслідки, за якими уніфікований 

режим відповідальності перевізника Варшавської конвенції було фактично 
зруйновано. Це стало основною причиною необхідності кодифікації документів 

Варшавської системи у Монреальській конвенції. 
У підрозділі 2.2 «Нормативні та фактичні підстави відповідальності 

перевізника у разі заподіяння шкоди пасажиру»  аналізуються нормативні 
підстави (національне право чи Монреальська конвенція), що мають 
застосовуватися до спорів пасажирів з перевізниками у разі заподіяння шкоди 
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пасажиру. Аналіз судової практики різних країн з цього питання, матеріалів   

конференції та тексту Монреальської конвенції дозволив дійти висновку про 
виключне застосування положень цього міжнародного договору до  питань 

договірної відповідальності перевізника у разі заподіяння шкоди пасажиру. У 
дослідженні доводиться необхідність зміни формулювання українських Правил 

перевезення пасажирів, які передбачають одночасне застосування норм 
міжнародного договору і національних правил. Міжнародний договір, 

ратифікований його учасниками, передбачає обов’язок кожної країни-учасника 
виконувати його норми. Підміна міжнародного договору національним актом, 

навіть якщо він встановлює схоже регулювання з міжнародним, є 
неприпустимим, оскільки у разі вирішення спору з міжнародного перевезення 

національний суд буде схильним до застосування національних, а не 
уніфікованих підходів при вирішенні справи.  

Умови відповідальності перевізника за міжнародним договором 

(Варшавською чи Монреальською конвенціями) включають: 1) відсутність дії 
або бездіяльність перевізника або його службовців та агентів, вчинених з 

наміром заподіяти шкоду або нерозважливо і з усвідомленням того, що в 
результаті цього, можливо, буде заподіяно шкоду, за умови, що в разі такої дії 

чи бездіяльності поставленої особи буде також доведено, що вона діяла в межах 
своїх службових обов’язків за Варшавською конвенцією, або відсутність 

недбалості або іншої неправомірної дії чи бездіяльності перевізника або його 
службовців чи агентів, або заподіяння такої шкоди виключно через недбалість 

або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони за Монреальською 
конвенцією; 2) наявність завданої пасажирові шкоди у вигляді смерті, 

поранення або будь-якого іншого тілесного ушкодження, які є 3) наслідком 
нещасного випадку; 4) зв’язок між діями або бездіяльністю перевізника або 
поставлених ним осіб та отриманою пасажиром шкодою, що проявляється у 

специфічному місці знаходження пасажира (на борту або протягом будь-яких 
операцій з посадки та висадки). За Варшавською конвенцією вина перевізника 

презюмується. Поняття «вини» замінено у Монреальській конвенції на поняття 
«недбалості». Додатковим засобом послаблення дії поняття «вини» стали 

правила про розподіл тягаря доведення. Якщо за Варшавською конвенцією 
тягар доведення вини перевізника покладався на потерпілого, за 

Монреальською підлягає застосуванню правило надання доказів res ipsa loquitur 
(«річ говорить сама за себе»), ціллю якого є покладення тягаря доведення 

відсутності недбалості на самого перевізника. Потерпіла особа лише вказує на 
факт нещасного випадку, що відбувся на борту або протягом будь-якої операцій 

з посадки чи висадки, наявність шкоди та її  пов’язаність з нещасним випадком.  
Монреальська конвенція також використовує поняття «сприятлива 

недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність постраждалої особи», під яким 
нами пропонується розглядати таку поведінку пасажира, що не відповідає 
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загально очікуваному стандарту, за яким він повинен опікуватися своїм власним 

захистом, і поведінка якого і стає причиною заподіяння йому шкоди.  
При порівнянні режимів відповідальності, заснованих на «недбалості» та 

«вині», при подібності значень цих понять, доведено, що режим суворої, або, як 
його ще визначають, об’єктивної, відповідальності Монреальської конвенції 

сприяє більш оперативному захисту прав пасажира та отриманню ним 
відшкодування від перевізника.  

У підрозділі 2.3 «Розмір відповідальності перевізника за тілесні 
ушкодження та механізми гарантованої сплати відшкодування» розглядаються 

особливості виплати пасажиру відшкодування перевізником. Встановлена у 
Монреальській конвенції на першому рівні сума відповідальності перевізника у 

розмірі 113 000 спеціальних прав запозичень (надалі СПЗ) є не безумовним 
мінімальним платежем, який перевізник зобов’язаний сплатити на користь 
потерпілого пасажира, а стелею, в рамках якої позивач повинен довести наявну 

шкоду. 
Для забезпечення гарантованого відшкодування заподіяної шкоди 

Монреальська конвенція передбачає право договірних держав вимагати від 
національних та іноземних перевізників адекватного страхування. Хоча у 

Монреальській конвенції немає прямої прив’язки розміру здійснюваного 
страхування до конвенційних розмірів відповідальності перевізника першого 

рівня, при розгляді ст. 50 разом зі ст. 21 можна припустити, що страхування є 
адекватним саме у разі такої відповідності, тобто 113 000 СПЗ на кожного 

пасажира. Проте договірні держави йдуть шляхом визначення розмірів 
мінімального, а не «адекватного» страхування. Ці мінімальні розміри або 

відповідають розмірам конвенційної відповідальності, або перевищують її 
(Постанова 676, Регламент 785/2004, за якими розмір мінімального страхування 
ризиків відповідальності на пасажира має становити 250 тисяч СПЗ). 

Доведено необхідність імперативного включення воєнних та прирівняних до 
них ризиків до числа застрахованих при страхуванні відповідальності 

перевізників перед пасажирами та експлуатантів перед третіми особами на 
поверхні. 

У підрозділі 2.4 «Визначення поняття «нещасний випадок» проаналізовано 
термінологію ст. 17 (l’accident, accident та происшествие) і ст. 18 (l’evement, 

occurrence та событие) Монреальської конвенції. Український офіційний 
переклад Монреальської конвенції при визначенні обставин ст. 17 та ст. 18 

використовує єдиний термін «подія» і тим нівелює різницю у згаданих термінах 
конвенції, а отже – і різне їх регулювання. Український офіційний переклад 

Монреальської конвенції повинен був би використовувати терміни «нещасний 
випадок» у ст. 17 і «пригода» – у cт. 18.  

Для уніфікованого тлумачення поняття «нещасний випадок» судовою 
практикою різних країн були сформульовані спеціальні тестові критерії, 
застосування яких допомагає визначитися, чи мав місце «нещасний випадок», 
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що передбачає незвичайну або неочікувану пригоду, зовнішню для пасажира, 

який повинен перебувати у певному місці (на борту) або іншим чином бути 
прив’язаним до обставин часу та місця (посадка або висадка) міжнародного 

повітряного перевезення. Обсяг поняття «звичайна та очікувана ситуація» 
змінюється разом з розвитком техніки, конкуренції між перевізниками, вимог 

місцевого регулятора та ІАТА, умов перевезення тощо. Також на його 
визначення впливає формування у пасажира «очікуваного стандарту 

перевезення» або загального стандарту та практики ділового обороту у галузі 
авіаперевезень, який значним чином пов’язаний з очікуванням  дбайливого й 

турботливого ставлення перевізника до пасажира. Таке ставлення проявляється 
у забезпеченні перевізником безпеки польоту, допомоги з боку персоналу 

перевізника пасажиру на борту під час посадки або висадки тощо. Відсутність 
такої дбайливості та турботливості є незвичайним та неочікуваним, і за 
наявності зовнішніх факторів може мати наслідком нещасний випадок і 

відповідальність перевізника перед пасажиром. 
У підрозділі 2.5 «Визначення поняття «тілесне ушкодження» 

проаналізовано судову практику договірних країн, яка дозволяє визначити 
тілесне ушкодження як «контактне ушкодження», що викликається зіткненням 

та має наслідком синці, розриви тканин, поламані кістки тощо та/або «фізичні 
маніфестації або прояви» у вигляді висипань на шкірі, серцевих нападів, 

шлункових судом або інших хвороб, що є наслідком стресу, якого пасажир 
може зазнати протягом або після нещасного випадку, та «ментальні 

ушкодження», які представляють собою психічні травми та страждання, що 
зазнаються пасажиром під час або після нещасного випадку. Якщо ментальні 

ушкодження стосуються самого нещасного випадку (наприклад, страх літати 
або клаустрофобія), вони кваліфікуються як суто ментальні та не підлягають 
відшкодуванню за Монреальською конвенцією. Якщо ментальні ушкодження є 

пов’язаними з фізичними, незалежно від того, чи передували ці ментальні 
ушкодження тілесним чи у подальшому викликали такі тілесні ушкодження, 

вони відшкодовуються перевізником. 
Монреальська конвенція не встановлює уніфікованих вимог до кола осіб, що 

мають право на позов про відшкодування за тілесні ушкодження та їх відповідні 
права. У цих питаннях застосуванню підлягає право lex fori, яке визначає види 

вимог до відшкодування, включаючи можливість відшкодування суто 
ментальних ушкоджень родичам потерпілих або загиблих пасажирів. Хоча 

присуджувані до відшкодування суми є різними в країнах учасницях 
Монреальської конвенцій і залежать від місця проживання потерпілого до 

нещасного випадку, можна вказати на тенденцію збільшення сум 
відшкодування, що присутня у всіх регіонах світу. 

У підрозділі 2.6 «Визначення поняття «на борту» та «під час будь-яких 
операцій з посадки та висадки». Оскільки Монреальська конвенція представляє 
собою єдину нормативну підставу позовів з міжнародних повітряних перевезень 
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у разі заподіяння шкоди пасажиру, пропонується використовувати широке 

тлумачення понять «на борту» та «під час будь яких операцій з посадки та 
висадки», оскільки однією з цілей Монреальської конвенції є забезпечення 

захисту інтересів споживачів під час міжнародних повітряних перевезень і 
необхідність їхньої справедливої компенсації відповідно до принципу найбільш 

повного відшкодування у разі завдання шкоди через нещасний випадок. 
В такому разі «на борту» має включати перебування пасажира як у салоні 

літака після того, коли він здійснив операцію з посадки, так і в будь-якому 
іншому місці, включаючи поза межами літака, якщо пасажир ще не здійснив 

висадку у місці призначення.  
Уніфікованими критеріями, що допомагають визначитися, чи було заподіяно 

шкоду пасажиру протягом операцій з посадки чи висадки, є: 1) місце нещасного 
випадку, 2) діяльність пасажира, 3) контроль перевізника за діяльністю 
пасажира; 4) часовий проміжок між нещасним випадком та моментом 

відправлення рейсу.  
У підрозділі 2.7 «Визначення поняття «затримка» у перевезенні пасажира 

та доставці його багажу» вказується на труднощі відмежування поняття 
«затримка» від поняття «невиконання договору повітряного перевезення» та 

надання національним судам, що вирішують спір, права визначатися 
самостійно, чи мала місце «затримка» чи «невиконання договору», до якого, 

зокрема, належать обставини скасування рейсу перевізником або його відмова у 
перевезенні пасажира через надмірний продаж квитків або за розумних підстав, 

які забороняють таку посадку через здоров’я, безпеку або неналежні документи 
для подорожі пасажира. Невиконання договору перевезення регулюється 

нормами національного права, а не Монреальською конвенцією. Аналіз судової 
практики договірних країн та матеріалів обговорення Монреальської конвенції 
свідчить, що встановлені Монреальською конвенцією розміри відповідальності 

перевізника за затримку у перевезенні багажу (1 131 СПЗ стосовно кожного 
пасажира) та пасажира (4,694 СПЗ) є верхньою межею відшкодування, і 

національні суди мають право самостійно визначатися в її рамках щодо вимог 
матеріального та нематеріального характеру. 

У підрозділі 2.8 «Підсудність спорів з перевізником» проаналізовано 
практику застосування договірними країнами уніфікованих Монреальською 

конвенцією процесуальних норм з вибору позивачем суду, який буде розглядати 
спір між ним та перевізником.  

До варіантів місць розгляду спорів, закріплених у Варшавській конвенції, 
Монреальська додала новий форум – суд на території договірної держави, в якій 

пасажир на момент нещасного випадку має основне і постійне місце 
проживання. За уніфікованою судовою практикою у разі проживання пасажира 

у декількох країнах кваліфікаційним критерієм для визначення «основного й 
постійного місця проживання» пасажира є його точка зору або наміри щодо 
проживання. 



19 
 

Визначено відсутність уніфікованого підходу договірних країн у питанні 

обмеження національного процесуального закону щодо визначення місця 
розгляду спору  нормами Монреальської конвенції. Європейські та британські 

суди вважають, що спори з міжнародного повітряного перевезення 
розглядаються тільки за правилами щодо юрисдикції, визначеними конвенцією, 

і обсяг юрисдикційних положень процесуального права країни місця розгляду 
спору є підпорядкованим положенням конвенції, тоді як американські та 

російські суди вважають за можливе застосування місцевого процесуального 
права без будь-яких обмежень. 

У Третьому розділі «Уніфіковані норми відповідальності експлуатанта 
перед третіми особами на поверхні» доведено, що незважаючи на розробку та 

відкриття 2009 р. до підписання двох нових конвенцій про компенсацію шкоди, 
нанесеної повітряними суднами третім особам (Конвенції про загальні ризики 
та Конвенції про незаконне втручання) (надалі разом також Конвенції 2009 р.), 

договірні країни фактично не мають намірів встановлювати уніфіковані правила 
відповідальності експлуатанта перед третіми особами на поверхні та 

обмежувати таку відповідальність будь-якими конвенційними розмірами. 
У підрозділі 3.1 «Розробка уніфікованого режиму відповідальності 

експлуатанта» аналізуються конвенції МПрПП про деліктну відповідальність 
(Конвенція з уніфікації певних правил, що стосуються завдання літаком шкоди 

третім особам на поверхні 1933 р.,  Протокол про зміну цієї конвенції  1938 р., 
Конвенція про шкоду, заподіяну іноземними повітряними суднами третім 

особам на поверхні 1952 р., яка замінила Конвенцію 1933 р., Протокол 1978 р. 
про зміну Конвенції 1952 р., Конвенція про загальні ризики та Конвенція про 

незаконне втручання). 
Новітні Конвенції про загальні ризики та незаконне втручання не набули 

чинності через наявність в них великої кількості неузгодженостей. До них 

належать: встановлення рівнів відповідальності, вищих за рівні Монреальської 
конвенції, проте із застосуванням її принципів (багаторівневість відшкодування 

та автоматичний перегляд його розмірів, попередні виплати постраждалим, 
каналізування всіх позовів проти однієї особи, використання принципу 

«адекватності» страхування); застосування допоміжних механізмів 
фінансування страхування ризиків у вигляді встановлення додаткових зборів на 

перевізників та експлуатантів без віднесення воєнних та прирівняних до них 
ризиків до числа обов’язкових до страхування; порушення принципу 

«адекватності» страхування через дозвіл страхування на сукупній основі без 
встановлення мінімальної сукупної основи тощо). Відповідно, єдиним чинним 

багатостороннім міжнародним документом, що пропонує уніфікований режим 
відповідальності експлуатанта перед третіми особами за шкоду, заподіяну 

повітряним судном, на сьогодні є лише Конвенція 1952 р., яка, тим не менше, 
жодного разу не застосовувалася.  
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У підрозділі 3.2 «Ґенеза вимог до нормативних та фактичних підстав 

деліктної відповідальності, відповідальних осіб та видів шкоди до 
відшкодування» проаналізовано норми конвенцій МПрПП про деліктну 

відповідальність в частині визначення нормативних та фактичних підстав 
відповідальності осіб, що можуть бути визначеними як делінквенти, та видів 

шкоди, що підлягають відшкодуванню. Ґенеза розроблених конвенцій про 
деліктну відповідальність експлуатанта свідчить про тенденцію відмови від 

великої кількості відповідальних за делікт осіб та каналізування всіх позовів 
проти однієї особи – експлуатанта, з однієї сторони, та розширення кількості 

осіб, що підпадають під визначення «третіх осіб на поверхні», з іншої. 
Усі конвенції МПрПП про деліктну відповідальність встановлюють 

усічений склад правопорушення для настання обов’язку делінквента із 
відшкодування заподіяної шкоди: наявність у третьої особи, яка не пов’язана з 
експлуатантом літака договором перевезення  або трудовим договором, шкоди, 

та пов’язаність такої шкоди з цивільним повітряним судном, що знаходиться у 
міжнародному польоті. Ці конвенції базуються на абсолютній відповідальності 

експлуатанта, тобто неможливості для нього бути звільненим від 
відповідальності, навіть якщо він є такою ж жертвою, як і постраждалі особи на 

поверхні. Використання цього виду відповідальності є однією з основних 
перешкод у встановленні уніфікованого режиму відповідальності експлуатанта. 

У підрозділі 3.3 «Підсудність спорів з експлуатантами, визнання та 
виконання рішень, винесених проти них» проаналізовано процесуальні норми, 

що містяться в конвенціях МПрПП про деліктну відповідальність, які, серед 
іншого, стали наступною перешкодою у встановленні уніфікованого режиму 

відповідальності експлуатанта.  
У Четвертому розділі «Уніфікація правочинів з авіаційними об’єктами» 

проаналізовано результати конвенційної та неконвенційної уніфікації 

правочинів з авіаційними об’єктами. Основна уніфікація правочинів 
відбувається на неконвенційному рівні та представляє собою пропозицію 

неурядовими організаціями та приватними особами стандартизованих форм 
договорів, умови яких можна умовно розподілити на загальні та індивідуальні 

(комерційні). 
У підрозділі 4.1 «Загальні положення» проаналізовано особливу процедуру 

укладення договорів купівлі-продажу та лізингу повітряних суден і двигунів до 
них, що здійснюється шляхом укладення попереднього та основного договорів, 

яка склалася в результаті звичаєвої уніфікації. Доведено важливість 
встановлення сторонами зобов’язуючої сили попереднього договору та 

проаналізовано їх істотні умови, що отримали назву обов’язкових попередніх.  
У підрозділі 4.2 «Договір купівлі-продажу» вивчено імперативні вимоги до 

форми та змісту договорів за Кейптуанською конвенцією, а також індивідуальні 
(комерційні) та загальні умови договорів купівлі-продажу, що в результаті 
звичаєвої уніфікації набули закріплення у стандартизованих формах. 
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У підрозділі 4.3 «Лізинг», який складається з трьох наступних пунктів, 

названих «Угоди фінансового лізингу», «Угоди оперативного лізингу» та 
«Угоди мокрого лізингу» досліджено відмінності цих видів угод, їх визначення 

та регулювання міжнародними договорами (Женевською конвенцією про 
міжнародне визнання прав на повітряні судна 1948 р., Оттавською конвенцією 

про міжнародний фінансовий лізинг 1988 р. та Кейптаунською конвенцією), а 
також їх стандартизовані загальні умови. 

У підрозділі 4.4 «Договори кооперації» розглядаються види договорів 
кооперації (домовленості код-шеринг (спільне використання кодів), блок/блокд-

спейс (блокування місць) та інтерлайн), оскільки вони активно 
використовуються перевізниками при здійснені міжнародних повітряних 

перевезень пасажирів. Запропоновано визначення цих договорів. Вивчення прав 
та обов’язків сторін цих договорів дозволяє окреслити обсяг відповідальності 
договірного та фактичного перевізника у разі заподіяння шкоди пасажиру. 

У підрозділі 4.5 «Забезпечувальні правочини» досліджено їх види (угоди про 
забезпечення, купівлі-продажу з резервуванням права власності, лізингу та 

забезпечувальна цесія) та імперативні конвенційні вимоги до їх форми та 
змісту. Якщо забезпечувальний правочин відповідає мінімальним вимогам, 

встановленим у Кейптаунській конвенції, навіть якщо за національним 
законодавством ці вимоги є недостатніми для реєстрації національного 

обтяження, він вважається таким, що створює міжнародний інтерес .  
У П’ятому розділі «Уніфікація засобів захисту прав кредиторів» 

окреслено види обтяжень за Кейтаунською конвенцією, принципи реєстрації та 
пріоритету прав конкуруючих кредиторів, а також три види способів захисту, 

які можуть бути застосованими кредиторами у разі невиконання основного 
зобов’язання боржником. Для урівноваження прав та обов’язків кредитора та 
боржника при реалізації способів захисту прав кредитора Кейптаунська 

конвенція передбачає письмову згоду боржника на їхню реалізацію та право 
суду диктувати кредитору умови виконання таких способів, якщо сторони не 

домовилися про інше. Окрему увагу приділено питанням неспроможності 
авіаперевізника та запобіжникам, встановленим Кейтаунською конвенцією, які 

спрямовані на встановлення балансу між правом кредиторів вимагати негайного 
повернення заставлених авіаційних об’єктів та правом авіаперевізника 

повернути їх не раніше 60 днів після початку процедур з неспроможності. 
У підрозділі 5.1 «Види обтяжень Кейптаунського реєстру» проаналізовані  

підстави застосування Кейптаунською конвенцією нової колізійної прив’язки 
для вирішення питань виникнення та реєстрації права власності та інших 

речових прав, включаючи питання обтяження рухомого майна, на авіаційні 
об’єкти. Прив’язка місцезнаходження боржника розглядається як найбільш 

прийнятна і така, що зарекомендувала себе найкращим чином, на противагу lex 
registrii Женевської та Оттавської конвенцій, та lex rei sitae, що була 
загальновживаною країнами права континентальної Європи.  
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Досліджено види обтяжень (міжнародний інтерес, можливий міжнародний 

інтерес, національний інтерес або повідомлення про національний інтерес, два 
види недоговірних прав або інтересів, цесії та можливі цесії пов’язаних з 

авіаційним об’єктом прав та попередньо існуючі інтереси), що дозволяється  
реєструвати за Кейптаунською конвенцією, та декларації договірних держав 

щодо обмеження певних видів обтяжень для реєстрації у Кейптаунському 
реєстрі.  

У підрозділі 5.2 «Реєстрація і пріоритет обтяжень» розкрито ґенезу 
правил реєстрації та пріоритету кредиторів, що були втілені у Кейптаунській 

конвенції. 
У підрозділі 5.3 «Способи захисту кредитора», який складається з чотирьох 

пунктів «Перша група способів захисту прав кредитора», «Друга група способів 
захисту прав кредитора», «Третя група способів захисту прав кредитора» та 
«Неспроможність повітряного експлуатанта» розглянуто уніфіковані механізми 

захисту прав кредитора в залежності від виду укладеної ним забезпечувальної 
угоди, умови їх застосування та практичні проблеми, що при цьому можуть 

виникати.  
Так, перша група способів захисту розроблена для заставодержателів та 

передбачає їх право у позасудовому порядку отримати у володіння та під 
контроль заставлений авіаційний об’єкт, продати його або передати у лізинг , 

або отримувати доходи від управління ним та від його використання, якщо 
заставодавець дав на це попередню письмову згоду. 

Друга група способів захисту, які можна розділити на загальні та спеціальні, 
спрямована на врегулювання правовідносин можливого продавця та 

лізингодавця з їх боржниками. Загальні способи захисту включають в себе 
право кредитора припинити угоду (про попередній продаж з резервуванням 
права власності або лізингу) та вступити у володіння об’єктом або встановити 

над ним контроль, а також ті, що обумовлені угодою лізингу (нарахування 
процентів, штрафів, вимоги з відшкодування збитків тощо) або передбачені 

застосовним правом, включаючи національні процесуальні забезпечувальні 
способи (interim relief) за законом держави суду, до якого звернувся кредитор. 

До числа спеціальних способів захисту належать ті, що мають характер sui 
generis, та включають в себе отримання кредитором судового дозволу на 

забезпечення позову у вигляді збереження об’єкта та його вартості; передачі 
його у володіння, під контроль чи на зберігання; заборону його переміщення, 

передачу в лізинг чи управління з отриманням доходів від цього. Ці способи 
захисту є схожими з способами самозахисту (self-help), передбаченими 

законодавством країн загального права, при здійсненні яких передбачається 
відсутність насильства, зведення порушення суспільного порядку до мінімуму, 

розумне застосування кредитором сили при вході до суспільних приміщень 
(ангарів та складів), включаючи пошкодження їхніх замків, застосування правил 
безпеки, можливість отримати кредитором у володіння авіаційні об’єкти у будь-
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який законний спосіб, включаючи виведення їх з ладу та залишення у 

приміщенні боржника. Спеціальні способи захисту є тимчасовими, а не res 
judicata, та надаються до винесення остаточного рішення у справі будь-яким 

судом (за місцем знаходження об’єкта, за місцем знаходження боржника), до 
якого звернувся кредитор, навіть якщо це інший суд, ніж той, що розглядає спір 

по суті. 
Третя група способів захисту кредиторів складається з двох видів дій та 

надає кредитору право зняти з реєстрації повітряне судно (або двигун у тих 
країнах, де він окремо реєструється) з національного реєстру, та вивезти  

(експортувати) літак з території, на якій він знаходився. Ці дії незалежні одна 
від одної та можуть здійснюватися як разом, так і окремо. Вони можуть 

реалізовуватися у судовому та позасудовому порядку із застосуванням 
безвідкличного повноваження за сприяння авіаційних та адміністративних 
(митниця та прикордонники) органів країни місця реєстрації повітряного судна 

та суб’єктів підприємництва (аеропорти), де судно припарковане. Хоча 
Кейптаунська конвенція є чинною для України з 2012 р., нормативного акта, 

який передбачав би відповідні дії зазначених органів для реалізації цього типу 
способів захисту, досі не прийнято. 

У разі початку процедур з неспроможності або задекларованого 
авіаперевізником наміру призупинити платежі або фактичне зупинення 

платежів кредитору, Кейптаунська конвенція встановлює спеціальні режими 
повернення авіаційних об’єктів кредитору. Україна, як і більшість країн світу, 

обрала опцію «А», яка надає авіаперевізнику період «відстрочення», термін 
якого за декларацією України становить 60 календарних днів від дати, з якої 

кредитор згідно з національним законодавством з неспроможності мав би 
вступити у володіння повітряним судном. Доведено, що національне 
законодавство з питань банкрутства повинно відображати особливості режиму 

повернення авіаційних об’єктів кредитору. 
ВИСНОВКИ 

У Висновках містяться наступні теоретичні і практичні узагальнення 

результатів проведеного дослідження. 

1. Авіаційні об’єкти у МПрПП включають в себе повітряні судна, двигуни до 
повітряних суден та гелікоптери. 

2. Суб’єктами МПрПП є авіаційні перевізники (за договором та фактичні), 
експлуатанти, пасажири, вантажовідправники, вантажоотримувачі, 

виробники авіаційних об’єктів, лізингові компанії, експортні кредитні 
агентства, треті особи на поверхні, включаючи осіб на аеродромі, власників, 

адміністрацію та операторів аеропорту, аеронавігаційні служби, пасажирів 
або членів екіпажу іншого повітряного судна в польоті або на землі, з яким 

може мати місце зіткнення, туристичні фірми у разі включення 
міжнародного авіаційного перевезення до складу туристичного продукту. 
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3. Уніфікації МПрПП властиві тенденції, що властиві у т. ч. і міжнародному 

приватному праву – застосування матеріально-правового методу та 
перетворення уніфікованих норм в уніформовані, що дозволяють регулювати 

однаково як на міжнародному, так і на національному рівнях 
правовідносини, пов’язані з авіаційними об’єктами, для створення 

однакового середовища у глобалізованому світі.  
4. Уніформізм регулювання правовідносин у МПрПП досягається за рахунок 

застосування у міжнародних договорах загальних принципів, що 
визначаються як «внутрішні», та застосовуються разом з «зовнішніми», 

закріпленими в інших міжнародних інструментах. Ці загальні принципи 
спрощують тлумачення міжнародних договорів, оскільки мають 

транснаціональний характер.  
5. Проявом уніформізму у регулюванні правовідносин є створення 

конвенційних механізмів sui generis, які повинні тлумачитися виключно у 

дусі та в межах положень конвенції, автономно від національних правових 
систем і без звернення до норм lex fori. Норми lex fori та правова доктрина 

при тлумаченні міжнародного договору застосовуються лише у разі 
відсутності задовільних результатів від застосування загальних «зовнішніх» 

та «внутрішніх» принципів.  
6. У МПрПП встановлені спеціальні правила договірної та недоговірної 

(деліктної) відповідальності при відшкодуванні шкоди, заподіяної цивільним 
повітряним судном. Наріжним каменем договірної відповідальності є 

застосування об’єктивної відповідальності, яка передбачає виплату 
перевізником відшкодування постраждалій особі за заподіяну шкоду в 

обмеженому конвенційному розмірі за відсутності недбалості або 
неправомірних дій чи бездіяльності перевізника та покладення тягаря 
доведення цього на самого перевізника. Відповідальність експлуатанта є 

абсолютною. Він зобов’язаний відшкодувати постраждалим особам на 
поверхні шкоду у разі її пов’язаності з повітряним судном у польоті.  

7. Для полегшення процесу тлумачення міжнародного договору пропонується 
його імплементація у національне законодавство шляхом публікації його 

автентичних текстів всіма мовами з основною увагою до автентичного 
тексту англійською мовою. Офіційний переклад міжнародного договору на 

національну мову може використовуватися лише як додатковий засіб 
тлумачення.  

8. Оскільки тлумачення міжнародного договору відбувається судами 
договірних країн, вивчення практики судів інших держав у цих питаннях є 

одним зі шляхів досягнення уніфікації. Академічні дослідження 
міжнародних конвенцій МПрПП, їх тлумачення та застосування, зокрема 

судами іноземних країн у винесених ними рішеннях, допомагає 
трансформувати іноземні рішення у національну практику.  
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9. Національне законодавство, яке поширює свою дію на іноземних 

перевізників та експлуатантів, є джерелом уніфікації в МПрПП.  
10. Звичаї ділового обігу уніфіковують договірні відносини, пов’язані з 

авіаційними об’єктами, шляхом формулювання типових форм договорів, 
використання яких пришвидшує товарообіг авіаційних об’єктів. 

11. Монреальська конвенція є єдиною нормативною підставою позову пасажира 
про компенсацію заподіяної шкоди. Це означає, що при вирішенні спору з 

міжнародного повітряного перевезення національний суд повинен 
застосовувати виключно Монреальську конвенцію без посилання на норми 

національного права, навіть якщо вони відтворюють її норми. Умовою 
відповідальності перевізника є його «недбалість», що представляє собою 

особливий обов’язок компетенції та дбайливості у здійснюваному 
перевезенні, який, за очікуваннями пасажира, повинен мати розумний 
перевізник. У МПрПП поняття «недбалість» використовується разом з 

поняттям «неправомірна дія або бездіяльність», що передбачає застосування 
процесуального правила res ipsa loquitur, за яким причинно-наслідковий 

зв’язок або його відсутність між нещасним випадком, в результаті якого 
заподіяна шкода, та шкодою доводить перевізник, а не потерпіла особа. 

Перевізник може повністю або частково звільнитися від відповідальності 
перед пасажиром, який вимагає відшкодування, якщо шкода була завдана 

або її виникненню сприяла недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність 
останнього, тобто така його поведінка, що не відповідає стандарту, за яким 

пасажир повинен опікуватися своїм власним захистом, і саме така його 
поведінка являє собою причину заподіяння шкоди.  

12. Монреальська конвенція запровадила два рівні відповідальності перевізника 
за тілесні ушкодження та смерть пасажира. На першому рівні використаний 
режим об’єктивної (тобто без «вини») відповідальності, за яким за наявності 

шкоди для пасажира у вигляді загибелі або тілесного ушкодження, 
отриманого протягом періоду відповідальності перевізника, останній 

зобов’язаний сплатити відшкодування, яке може обмежуватися сумою у 
113 000 СПЗ у разі надання перевізником доказів відсутності його недбалості 

або іншої неправомірної дії чи бездіяльності його службовців або агентів, 
або ж наявності «виключно» недбалості або іншої неправомірної дії чи 

бездіяльності третьої сторони. Обов’язок перевізника компенсувати шкоду, 
розмір якої не перевищує 113 000 СПЗ, є не мінімальною сумою, яку може 

вимагати в якості компенсації позивач, а стелею відшкодування, в рамках 
якої позивач повинен довести наявну шкоду. За наявності недбалості або 

іншої неправомірної дії чи бездіяльності його службовців або агентів 
перевізник  відшкодовує шкоду у повному обсязі, що представляє собою 

другий рівень відповідальності перевізника.  
13. Нещасний випадок представляє собою неочікувану та незвичайну пригоду чи 

обставини, що є зовнішніми для пасажира. Їхня оцінка здійснюється на базі  
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«очікуваного стандарту перевезення», який значним чином пов’язаний з 

очікуванням пасажиром дбайливого й турботливого ставлення перевізника 
до нього, що проявляється як у забезпеченні безпеки польоту, так і допомозі 

з боку персоналу перевізника пасажиру на борту під час будь-яких операцій з 
посадки або висадки тощо. Відсутність такої дбайливості та турботливості є 

незвичайним та неочікуваним фактором, що за наявності зовнішніх факторів 
може мати наслідком нещасний випадок. 

14. В результаті нещасного випадку пасажиру може бути заподіяне тілесне 
ушкодження, яке може включати в себе ментальну складову, що підлягає 

компенсації лише у разі її пов’язаності з фізичним ушкодженням, а не як 
окремий вид тілесного ушкодження. Компенсації підлягають ментальні 

ушкодження, що передували, відбувалися одночасно або викликали фізичне 
ушкодження. 

15. Перевізник є відповідальним за шкоду, заподіяну пасажиру, якщо нещасний 

випадок відбувся «на борту або під час будь-яких операції з посадки чи 
висадки». В залежності від обставин справи під поняття «на борту» може 

бути віднесений не лише нещасний випадок, що відбувся власне на борту 
літака, а й той, що фактично відбувався поза його межами після переривання 

розпочатого польоту, проте вже після того, як перевізник встановив контроль 
над пасажиром, що представляє собою широке тлумачення поняття «на 

борту». Широке тлумачення поняття «під час будь-яких операції з посадки 
чи висадки» включає в себе всі та будь-які операції пасажира, спрямовані на 

посадку в салон літака з моменту перетину аеропортової зони, до якої мають 
доступ виключно пасажири. Уніфікованими критеріями визначення того, чи 

знаходиться пасажир у процесі «посадки» , є 1) місце нещасного випадку; 2) 
діяльність пасажира по підготовці до посадки; 3) процес руху протягом 
здійснення аеропортових процедур (реєстрація, проходження безпекових 

процедур та паспортного контролю) та пересування до воріт посадки після 
об’явлення рейсу; 4) контроль перевізника за діяльністю пасажира; 5) 

часовий проміжок між нещасним випадком та часом відправлення рейсу. 
Уніфікованим критерієм визначення «висадки» та моменту її настання є 

момент припинення відповідальності авіаперевізника за пасажира, коли 
останній досягає загальної зони після його транспортування туди 

перевізником.  
16. За наявності незадоволення розміром відшкодування за заподіяну шкоду, 

пасажир або його спадкоємці мають право звернутися до  суду за своїм 
вибором. Проте на цей вибір може впливати суд, до якого звернувся позивач, 

шляхом застосування процесуальних (доктрини forum non conveniens) та 
матеріальних (законодавство про захист прав споживача) норм місця 

розгляду справи, що може мати наслідком  направлення позивача до суду 
іншої держави (американський досвід) або прийняття до розгляду спору, 
який в іншому випадку не повинен був би розглядатися цим судом 
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(французький  та російський досвід). Суд країни місця проживання пасажира 

може розглядати спір, якщо пасажиру заподіяно смерть або тілесні 
ушкодження, та він або його правонаступник доводить, що на момент 

нещасного випадку пасажир мав в цій країні основне і постійне місце 
проживання, а перевізник надавав до цієї держави послуги, пов’язані з 

повітряним перевезенням пасажирів. У разі проживання пасажира у 
декількох країнах, критерієм для визначення його «основного і постійного 

місця проживання» є точка зору або наміри щодо проживання такого 
пасажира. 

17. Оскільки в Україні режим відповідальності перевізників, встановлений 
Монреальською конвенцією для міжнародних перевезень, відтворюється у 

національних правилах перевезення, уніфіковані критерії для визначення 
ключових понять умов відповідальності перевізника («нещасний випадок», 
«на борту», «посадка», «висадка», «тілесні ушкодження») повинні 

застосовуватися українськими судами при вирішенні спорів з внутрішніх 
перевезень. 

18. Хоча заподіяння шкоди на поверхні третім особам та правила 
відповідальності експлуатанта за таку шкоду є предметом уніфікаційних 

зусиль у МПрПП протягом тривалого часу, і Конвенція 1952 р. de jure являє 
собою чинний багатосторонній міжнародний документ, що встановлює 

правила відповідальності експлуатанта перед третіми особами на поверхні, 
de facto вона жодного разу не застосовувалася, і теоретична можливість її 

застосування на сучасному етапі є сумнівною. Таким чином, у разі 
заподіяння шкоди третім особам на поверхні застосуванню будуть підлягати 

колізійні норми країни місця заподіяння шкоди. 
19. Хоча сучасні міжнародні конвенції МПрПП про відповідальність (Конвенції 

2009 р., Монреальська конвенція) встановлюють вимогу адекватного 

страхування відповідальності перевізників перед пасажирами та 
експлуатантів перед третіми особами, договірні держави йдуть шляхом 

визначення мінімального розміру обов’язкового страхування. Страхування 
відповідальності перевізника у міжнародному перевезенні можна вважати 

«адекватним», якщо воно здійснене у розмірах, які задовольняють вимоги 
Монреальської конвенції і національного законодавства країни, до якої 

здійснюється перевезення, оскільки кожна країна встановлює такий розмір 
обов’язкового страхування відповідальності перед третіми особами, який 

дозволить у разі заподіяння їм шкоди виплатити компенсацію, адекватну 
рівню життя потерпілих осіб цієї країни. В Україні є відсутніми вимоги до 

обов’язкового страхування відповідальності експлуатантів перед третіми 
особами на поверхні, що не сприяє захисту громадян України. Будь-яка 

катастрофа повітряного судна з заподіянням  шкоди третім особам на 
поверхні буде додатковим тягарем для держави, яка буде вимушена 
допомагати своїм громадянам. 
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20. Низка факторів (велика вартість, необхідність безпечного функціонування, 

належна експлуатація і технічне утримання, страхування авіаційних 
загальних ризиків тощо) сприяли тому, що купівля-продаж та лізинг 

авіаційних об’єктів відбувається шляхом укладення попереднього та 
основного договорів, які повинні відповідати «мінімальним» (необхідним та 

достатнім) імперативним вимогам Кейптаунської конвенції до форми та 
змісту: (1) письмовий і навіть електронний вигляд; (2) наявність 

«повноваження розпоряджатися» (power to dispose) та (3) ідентифікація 
об’єкта. Умови договору купівлі-продажу та лізингу можуть бути 

класифіковані на загальні та індивідуальні (комерційні). Індивідуальні 
(комерційні) умови включають в себе опис авіаційного об’єкта, достатній для 

його ідентифікації, умови постачання, ціну та інші умови, включаючи 
конфігурацію, що пов’язані зі специфікою вимог покупця та 
лізингоодержувача до авіаційного об’єкта. Решта умов є загальними, що 

дозволило розробити їх стандартизовані форми для прискорення товарообігу 
авіаційних об’єктів.  

21. Істотними умовами договорів купівлі-продажу та лізингу є ідентифікація 
авіаційного об’єкта; визначення повноважень продавця або лізингодавця 

щодо розпорядження; стану об’єкта; страхування; дати або часового відрізка 
та місце проведення і перелік інспекцій, що можуть бути здійсненими для 

перевірки технічного стану об’єкта; перелік обставин, що являють собою 
невиконання сторін, дату та місце постачання об’єкта; призначення 

процесуальних агентів, порядок направлення сторонами повідомлень одна 
одній, заяви та гарантії сторін, застосовне право та юрисдикція для розгляду 

спорів між сторонами, умови захисту прав продавця та лізингодавця, 
включаючи застосування способів, передбачених Кейптаунською 
конвенцією. Договір купівлі-продажу авіаційного об’єкта визначає ціну та 

порядок її сплати. Угода лізингу містить строк; розмір та умови сплати 
основного та додаткового лізингових платежів; застереження «чистого 

лізингу»; умови експлуатації, інспекції і технічне обслуговування; вимоги до 
стану об’єкта на момент повернення та місце повернення. 

22. Для вчасного і належного надання послуги з перевезення перевізники у своїй 
діяльності використовують договори кооперації, що включають 

домовленості код-шеринг (спільне використання кодів), блок/блокд-спейс 
(блокування місць) та інтерлайн за умови, що вони: 1) мають права на 

експлуатацію маршрутів; 2) належним чином надають споживачам 
інформацію про фактичного та договірного перевізника та 3) експлуатують 

договірні лінії в межах частот та ємності, визначених міжнародними угодами 
про повітряне сполучення. Договір код-шерингу є угодою між двома та 

більше перевізниками, предметом якої є спільне обслуговування 
міжнародного або стикувального рейсу, який визначається за кодом ІАТА 
одного з учасників угоди. Договір код-шерингу часто супроводжується 
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договором блокування місць або містить в собі застереження блокування 

місць, що представляє собою розподіл кількості місць на рейсі між 
фактичним та договірними перевізниками, які можуть визначатися як 

маркетингові партнери. Іншим видом кооперації між перевізниками є 
договори інтерлайну, предметом яких є визнання перевізної документації 

одного перевізника іншим. 
23. Придбання сучасних авіаційних об’єктів є неможливим без зовнішнього 

фінансування. Правовідносини кредитор – боржник вперше у МПрПП 
уніфіковано Кейптаунською конвенцією, яка встановила імперативні 

уніфіковані вимоги до забезпечувальних правочинів, розробила способи 
захисту прав кредитора та створила наднаціональний реєстр міжнародних 

обтяжень. У разі відсутності у забезпечувальній угоді домовленості сторін 
про застосовне право застосуванню підлягає право місця знаходження 
боржника. Кейптаунська конвенція встановила адекватні, легко виконувані 

та уніфіковані способи захисту кредитора, що можуть здійснюватися у 
позасудовому порядку за наявності згоди боржника та дозволу договірної 

держави. На додаток до них кредитор може звернутися до  національних 
процесуальних забезпечувальних засобів (interim relief) за законом держави 

суду, до якого він звертається. Універсальним способом захисту, створеним 
Кейптаунською конвенцією, є право кредитора зняти з реєстрації та вивезти 

повітряне судно, що здійснюється ним на підставі виданого на його ім’я 
боржником безвідкличного повноваження, визначеного англійською мовою 

як IDERA. При реалізації зазначених дій кредитором задіюються 
адміністративні органи (авіаційні, митниця та прикордонники) та суб’єкти 

підприємництва (аеропорти) країни місця знаходження повітряного судна, 
які потребують чіткої процедури своїх дій. В Україні така процедура не є 
чіткою, що має наслідком неналежне виконання Україною Кейптаунської 

конвенції. 
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АННОТАЦІЇ 

Цірат Г. В. Уніфікація норм міжнародного приватного повітряного 

права: сучасний стан та тенденції. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право». – Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено аналізу уніфікованих матеріально-правових та 
процесуальних норм, що регулюють правовідносини (з обов’язальні та 

деліктні), що тим чи інших чином пов’язані з авіаційними об’єктами, 
включаючи повітряні судна. З’ясовано тенденції уніфікації міжнародного 

приватного повітряного права (надалі МПрПП). Проаналізовано інструменти 
уніфікації в МПрПП. Визначено нормативні та фактичні підстави позову 

пасажира про компенсацію заподіяної шкоди під час повітряного перевезення, 
які передбачають, що умовою відповідальності перевізника є його «недбалість»,  

а не «вина». Доведено, що уніфікованих правил відповідальності експлуатанта 
немає. Відповідно у разі заподіяння шкоди на поверхні повітряним судном 

застосуванню підлягають норми національного права. Низка факторів сприяли 
конвенційній та неконвенційній уніфікації зобов’язальних правовідносин 

стосовно авіаційних об’єктів, внаслідок якої були сформульовані уніфіковані 



34 
 

вимоги до форми та змісту договорів, розроблені специфічні способи захисту 

прав кредитора та створено наднаціональний реєстр міжнародних обтяжень.  
Ключові слова: авіаційне страхування, на борту, відповідальність, 

забезпечувальні правочини, міжнародне приватне повітряне право, недбалість, 
нещасний випадок, під час посадки та висадки, тілесні ушкодження, уніфікація.  
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Цират А. В. Унификация норм международного частного воздушного 

права: современное состояние и тенденции. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора 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. 

Диссертация посвящена анализу унифицированных материально-правовых и 

процессуальных норм, регулирующих правоотношения (обязательственные и 
деликтные), тем или иным образом связанные с авиационными объектами, 

включая воздушные судна. Определены тенденции унификации 
международного частного воздушного права (далее МПрПП). 

Проанализированы инструменты унификации МПрПП. Определены 
нормативные и фактические условия иска пасажира о компенсации 

причиненного вреда при воздушной перевозке, которые предусматривают, что 
условием ответственности перевозчика является его «небрежность», а не 

«вина». Доказано, что унифицированных правил ответственности эксплуатанта 
нет. Соответственно в случае нанесения вреда воздушным судном на 

поверхности применяться будут правила национального права. Ряд факторов 
(большая стоимость, необходимость безопасного функционирования, 
надлежащая эксплуатация и техническое содержание, страхование авиационных 

рисков и т. д.) способствовали конвенционной и неконвенционной унификации 
обязательственных правоотношений, в результате чего были сформулированы 

унифицированные требования к форме и содержанию договоров, разработаны 
специфические средства защиты прав кредитора и создан наднациональный 

реестр международных обременений.  
Ключевые слова: авиационное страхование, на борту, ответственность, 

обеспечительные сделки, международное частное воздушное право, 
небрежность, несчастный случай, во время посадки и высадки, телесные 

повреждения, унификация. 

SUMMARY 

Tsirat G.V. Unification of the private international air law norms: modern 
situation and tendencies. – Manuscript.  
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Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Law in specialty 12.00.03 

“Civil Law and Civil Procedure; family law; international private law”. – Kyiv 
National Taras Shevchenko University of Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 
 The dissertation is devoted to analysis of unified substantive legal and procedural 

rules regulating legal relations (contract and tort), which in one or another way relate 
to aviation objects, including aircrafts. It is found out that tendencies inherent to the 

private international air law (the “PrIAL”) is uniformity, creation of sui generis 
convention mechanisms, application of principles of jus naturale to regulate the legal 

relations and interpret the international treaties. Sources of unification in PrIAL are 
international treaties and conventions, judgments, academic researches, national law, 

customs of business practice.  
The Montreal Convention is the only normative basis for a passenger’s claim for 

compensation of damage caused during air transportation that establishes uniform 

rules of carrier responsibility. These rules provide that carrier is liable if it is 
“negligent” but not “in fault”. The concept of “negligence” includes a special duty of 

competence in cases where more than knowledge or ability is required, which, as a 
matter of expectation, must have a reasonable person. In PrIAL the notion of 

“negligence” is used in conjunction with the notion of “wrongful action or inaction”. 
The procedural rule res ipsa loquitur shall be applied when considering air damage 

disputes. The carrier is liable for damages to the passenger for physical injury and 
death resulting from an unexpected and unusual incident or circumstances external to 

the passenger, that is, an “accident” according to the Montreal Convention. The 
assessment of circumstances as an “accident” is carried out on the basis of the concept 

of “expected standard of carriage”, which is largely related to the passenger’s 
expectations of a careful and caring attitude to him by the carrier, that manifests itself 
in ensuring flight safety, assistance by the staff of the carrier to the passenger on 

board, during embarking or disembarking, etc. The lack of such care is an unusual and 
unexpected factor that, in the presence of external factors, may result in an accident. 

The “bodily injury” includes mental injury, which is compensable, only if it is 
connected with physical injury, preceded by it or occuring simultaneously with it or 

that had caused it. The carrier is liable for the damage caused to the passenger, if there 
is a causal link between the damage and carrier’s actions or inactivity that is mediated 

through the specific place of the passenger’s location. An accident may occur not only 
on board of the aircraft, but outside of it after establishment of the carrier’s control 

over the passenger. Uniform criteria for determining, whether a passenger is in the 
process of embarking or disembarking is allocation of an accident, the activity of the 

passenger, the process of passenger movement, control of the carrier over the 
passenger’s activity, the factor of accident time before the flight. The Montreal 

Convention applies only to disputes concerning the improper performance of a 
contract of carriage. Failure to perform international air transportation agreements due 
to cancellation or refuse to transport is governed by applicable national law.  
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There are no unified liability rules of an operator. Correspondingly the rules of 

national law defined by the conflict of law rules are applied in case of damage on 
surface caused by an aircraft.  

Compensation of the damage by the carrier or operator is made due to aviation 
insurance that must include insurance of war and equivalent risks. Carrier liability 

insurance can be considered “adequate”, if it is carried out in amounts that meet the 
requirements of a limited conventional reimbursement under the Montreal Convention 

and the national legislation of the country to which the flight is carried out. The 
liability insurance of an operator to third parties on the surface is adequate, if, upon 

payment of compensation, the injured person will be able to restore his standard of 
living before the time of damage.  

A number of factors (high cost, the need for safe operation, proper operation and 
maintenance, aviation insurance, etc.) contributed to the conventional and non-
conventional unification of the obligatory legal relationships. Uniform rules as to the 

form and content of the contracts, specific means of protection of creditor’s rights and 
a supranational register of international encumbrances have been created.  

Key words: aviation insurance, on board, responsibility, security law, 
international private air law, negligence, accident, during landing and landing, bodily 

harm, unification. 
 


