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АНОТАЦІЯ 

Трощенко Ірина Олександрівна «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» (081 – Право). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. Київ, 2019. 

За результатами дисертаційного дослідження встановлені 

особливості уніфікації законодавства держав-членів ЄС у сфері 

недоговірних зобов’язань, вироблені рекомендацій з удосконалення 

законодавства України у сфері колізійного регулювання недоговірних 

зобов’язань. 

Досліджено систему недоговірних зобов’язань, розвиток правової 

доктрини та історію уніфікації колізійних норм у сфері недоговірних 

зобов’язань, зокрема 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). 

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

визначення недоговірних зобов’язань. Зазвичай, виділяють дві групи 
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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. 

Досліджено передумови прийняття Регламенту «Рим ІІ» та зазначено, 

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. 

Здійснено загальну характеристику механізму колізійного 

регулювання та спеціальних колізійних норм у Регламенті «Рим ІІ». 

З’ясовано стан правового регулювання недоговірних зобов’язань у 

міжнародному приватному праві України та запропоновано шляхи його 

удосконалення на основі Регламенту «Рим ІІ». 

Визначено, що основною тенденцією розвитку інституту 

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

істотне збільшення деліктних зобов'язань, за рахунок виникнення нових 

зобов'язань, які раніше були невідомі ані цивільному, ані міжнародному 

приватному праву. 

Встановлено, що найбільш поширеною та традиційною колізійною 

прив’язкою, яка застосовувалась у країнах континентального права до 

недоговірних зобов'язань до уніфікації колізійного регулювання у 

країнах-членах ЄС на підставі Регламенту «Рим ІІ» було право місця 

вчинення правопорушення – lex loci delicti commissi. Конкуренцію lex loci 

delicti commissi у європейських країнах протягом багатьох століть складав 
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закон суду – lex fori, роль якого поступово збільшувалась починаючи з 

ХХ століття, адже врахування національного правопорядку та 

правопорядку країни, де вчинено делікт, дозволяють досягти 

кумулятивного ефекту і вирішити справу з максимальною ефективністю. 

З’ясовано, що у зв’язку із адаптацією законодавства до сучасних 

особливостей розвитку окремих видів недоговірних зобов’язань та 

появою нових видів таких зобов’язань, спостерігаються тенденції: 

1) 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; 2) відходу від 

жорсткої прив’язки на користь більш гнучких, зокрема принципу 

найбільш тісного зв’язку, автономії волі та вже зазначеного закону суду. 

Охарактеризовано особливості Регламент «Рим ІІ»: є актом прямої 

дії і має перевагу над нормами національного права країн-членів ЄС; має 

універсальний характер, оскільки при врегулюванні колізійних відносин 

може застосовуватись не лише право країн членів ЄС, але й третіх країн; 

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); 

застосування гнучких колізійних прив'язок. 

Визначено, що важливою новелою Регламенту «Рим ІІ» є 

закріплення автономії волі lex voluntatis на рівні основної формули 

прикріплення поряд із загальним правилом, що міститься у ст. 4 

Регламенту - 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 
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підлягає застосуванню для деліктів та квазі-деліктів. Тобто застосування 

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

правовідносин, по суті ставиться у залежність від наявності вибору права 

сторонами. 

Загальний механізм обрання компетентного правопорядку 

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

voluntatis та передбачає: 1) до недоговірних зобов’язань, застосовується 

загальне правило lex loci damni, згідно з яким, правом, яке підлягає 

застосуванню (з певними виключеннями) є 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 (непрямі) наслідки цього юридичного факту; 

2) виключення із застосування загального правила lex loci damni має місце 

якщо і потерпілий і делінквент на момент завдання шкоди мають 

звичайне місце проживання на території однієї країни, тоді 

застосовується право цієї країни, принцип спільного доміцилію; 3) у разі 

коли із всіх обставин справи випливає, що завдання шкоди має явно 

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

третьої країни. 

В роботі також досліджено генезис інституту колізійного регулювання 

недоговірних зобов’язань на території України. Встановлено, що правове 

регулювання порядку розв’язання колізій у сфері недоговірних зобов’язань, 

які не були пов’язані із деліктами вперше з'явилося лише у 1991р. 

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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На підставі аналізу норм згаданого закону та приписів Регламенту 

«Рим ІІ» у сфері недоговірних зобов’язань, обґрунтовано пропозиції щодо 

удосконалення законодавства України про міжнародне приватне право. 

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. 

Наукове та практичне значення результатів дослідження полягає в 

тому, що 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; 

Результати досліджень використані при підготовці підручника 

Міжнародне приватне право. Особлива частина: Недоговірні зобов’язання 

в міжнародному приватному праві. 

 

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.  

 



7 

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 "(081 - Law). - 

Kyiv National Taras Shevchenko University of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine. Kyiv, 2019. 

Upon results of thesis research the peculiarities of European Union 

members legislation unification in the sphere of non-contractual obligations 

were established, the recommendations for improvement of Ukrainian 

legislation in the sphere of non-contractual obligation were elaborated. 

The research of non-contractual obligation system, development of legal 

doctrine and history of conflict rules unification and prerequisites of Rome II 

Regulation was made, including the history of non-contractual obligations, 

their types and system in continental Europe. It was found that the concept of 

non-contractual obligations was formed in Roman private law, which proposed 

the division of non-contractual obligations into: tort; quasi-tort (liability for 

unlawful acts not included in the list of torts, including unintentional 

misconduct, compensation for damage caused by the actions of others (child, 

slave), as well as the liability of taverns, owners of permanent yards); quasi-

contract (obligation to conduct other people's affairs without a warrant or take 

care of other people's property and obligations due to unjust enrichment). 

It has been found that the legal doctrine of European countries lacks a 

single definition of non-contractual obligations. As a rule, there are two groups 

of non-contractual obligations: 1) torts - wrongful acts are grounds for liability; 

2) quasi-delicts - wrongful conduct is absent (unjust enrichment and 

precontractual liability). It is emphasized that a common feature of non-

contractual obligations is that they arise in the absence of a breach of an 

obligation under an objective law. 
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The prerequisites for adopting the Rome II Regulation were investigated 

and it was stated that for a long time the attempts to unify private international 

law were carried out by adopting universal international conventions, in which 

the legal relations regarding non-contractual obligations were not separately 

regulated. In the second half of XX century given the acceleration of scientific 

and technological progress and the processes of globalization and migration, 

the need to regulate private relations with a foreign element in the area of non-

contractual obligations, including torts, has increased significantly. 

The general characterization of choice-of-law rules mechanism as well as 

special conflict rules in Rome II Regulation was made. 

Defined the state of legal regulation of non-contractual obligations in 

private international law in Ukraine and the ways of improvement on the basis 

of Rome II Regulation were proposed. 

It was established that the main trend of non-contractual obligations 

concept development starting from the second half of 20th century is a 

significant increase in the number of delicts due to the emergence of new 

obligations that previously were non known neither to civil nor to private 

international law. 

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 
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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 departure from the strict rule of choosing 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. 

The peculiarities of Rome II Regulation were defined as follows: it is an 

act of direct action and has an advantage over the rules of national law of the 

EU member states; is of a universal nature, as during the settlement of conflict 

relations, not only the law of EU member states may be applied but also the 

law of third countries; it is complex and regulates a wide range of relations 

related to non-contractual liability (at the same time, the scope of the 

Regulation does not include non-contractual obligations related to the family 

law, inheritance, liability which results from violations of privacy and personal 

rights, including defamation, and work on the unification of law in these 

spheres is continuing); application of flexible conflict rules. 

It is determined that the important novelty of the Rome II Regulation is 

the formalization of the autonomy of the will of the parties - lex voluntatis at 

the level of the main formula of attachment, along with the general rule 

contained in art. 4 of Regulation - the law of the place of damage. The 

Regulation is based on the autonomy of the will of the parties, who can choose 

(with certain limitations and not in all legal relations) the law to be applied to 

non-contractual obligations. The law, chosen by the parties is the primary law, 

which is subject to application for delicts and quasi-delicts. That is, the 

application of the general rule under the Regulation "Rome II", within the 

framework of individual legal relationships, is essentially dependent on the 

availability of the choice of law made by the parties. 
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The general mechanism for the selection of a competent law i applies in 

the event when the parties do not choose the applicable law in accordance with 

the lex voluntatis and provides for: 1) , the general rule to be applied to non-

contractual obligations is lex loci damni, according to which, the law to be 

applied (with certain exceptions) is the law of the country where the damage 

occurred, regardless of the country in which the legal fact that caused the 

damage took place and in which country or countries the indirect consequences 

of this legal fact are; 2) the exclusion from the application of the general rule of 

lex loci damni takes place if both the victim and the delinquent at the time of 

the injury have their habitual place of residence in the territory of one country, 

then the law of this country is applied - the principle of joint domicile; 3) If, in 

all circumstances of the case, it is apparent that the harm is clearly more 

closely connected with another country, the law of this third country is 

applicable. 

The genesis of the concept on collision regulation of non-contractual 

obligations in Ukraine is also investigated. It is established that the legal 

regulation of the conflict-of-laws for non-contractual obligations not related to 

torts first appeared in law only in 1991. 

The current Law of Ukraine “On Private International Law” contains 

several articles dealing with the conflict of law related to non-contractual 

obligations (Articles 48-51). As a general rule, the obligations arising out of 

actions of a party are governed by the law of the country where the action took 

place. 

Based on the analysis of rules of the Law referred to above and the rules 

fixed by the Rome II Regultaion the proposals on improving the legislation of 

Ukraine on private international law were articulated. 

Analysis of the law enforcement practice of the provisions of the Law of 

Ukraine "On Private International Law" shows that the courts of Ukraine in 

cases related to non-contractual obligations involving a foreign element usually 

apply the national law of Ukraine pursuant to Articles 49-51 of the mentioned 
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law of Ukraine. The above-mentioned provisions of the law are mostly applied 

in the court decision on cases of road accidents that occurred in the territory of 

Ukraine with the participation of foreign elements, as well as in cases of 

compensation for losses caused as a result of illegal actions that took place in 

the territory of Ukraine with the participation of foreign elements. 

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. 

The results of research were used for preparation of the textbook Private 

International Law. Special part: Non-contractual obligations in private 

international law. 
 

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. 
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ВСТУП 

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 2014 р. 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 у 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 
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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, О.О.Отраднова, Л.Раапе, Т.Ю.Сокрутова, Д.А.Ушивцева та 

інших. 

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. 
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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: 
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- 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; 

- 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. 
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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: 

 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); 



24 

- 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. 

 

 



25 

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 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 конкуренцієї 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: 
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- 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 
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імені Тараса Шевченка «Актуальні питання державотворення в Україні» 

(23-24 березня 2009 року, м. Київ); міжнародна науково-практична 

конференція «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. 
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Результати дисертаційного дослідження було використано при 

написанні Глав «Недоговірні зобов’язання в міжнародному приватному 

праві» двох видань підручника з міжнародного приватного права. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені 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. 
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РОЗДІЛ 1 

Недоговірні зобов’язання в міжнародному приватному праві: 

загальні підходи 

1.1. Система недоговірних зобов’язань в країнах 

континентального права 

 

У більшості країн континентальної Європи цивільно-правові 

зобов’язання традиційно поділяють на дві групи залежно від підстав їх 

виникнення. До першої групи відносять договірні, а до другої – 

недоговірні зобов’язання. І якщо договірні зобов’язання можна чітко 

визначити як цивільно-правові зобов’язання, підставою яких є договір, то 

подібне визначення недоговірних зобов’язань унеможливлюється тим, що 

підстав виникнення таких зобов’язань досить багато, і всі вони є 

різноплановими [80, С. 7]. 

Недоговірні зобов’язання є найдавнішим різновидом зобов’язань, 

відомих людству, адже до них відносяться й ті, що виникають внаслідок 

завдання шкоди – делікту (від латинського delictum – проступок, 

правопорушення), так звані деліктні зобов’язання. Вони історично 

спираються на принцип таліону, або кровної помсти, який дозволяв 

потерпілому самостійно притягувати винуватця до відповідальності 

шляхом завдання симетричної шкоди. У Старому Завіті міститься одне з 

найбільш стародавніх формулювань цього принципу – вислів «око за 

око» є цитатою з Другої Книги (21:23-27). 

З виникненням державності та ускладненням господарського життя 

помста поступово була замінена відшкодуванням шкоди у вигляді 

штрафу. Дослідники інституту зобов’язального права одностайні у думці, 

що загальні для всіх або більшості зобов’язань засади було розроблено 

юриспруденцією імператорського Риму, а більш пізня європейська 
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правова доктрина лише розвинула та систематизувала доробок римських 

юристів [21, С. 307]. 

З огляду на наведене, розгляд системи недоговірних зобов’язань в 

країнах континентальної Європи доцільно розпочати зі звернення до 

римської правової спадщини. 

Розвиток зобов’язального права Стародавнього Риму почався не з 

оформлення інституту договірних зобов’язань, а з розробки зобов’язань, 

що виникали внаслідок деліктів. Покровський І.О. пояснює таку правову 

логіку тим, що держава на ранніх етапах розвитку права, за відсутністю 

правопорушення, намагалась не втручатись у відносини між приватними 

особами. І лише з часом окремі види договірних відносин починають 

визнаватись і захищатись державою, яка своїми актами регулює наслідки 

договорів, що надає їм юридичного значення та гарантованості [86, 

С. 384]. 

Згадку про перші недоговірні зобов’язання, що випливають з 

делікту, можна побачити у Законі XII таблиць, який вважають першим 

писаним джерелом права Стародавнього Риму (451-450 р.р. до н.е.), де, з 

поміж іншого, вміщено правила примирення винного з потерпілим, які 

передбачають обов’язок сплатити штраф потерпілій стороні [80, С. 4-16]. 

Внаслідок еволюції інституту компенсації завданої шкоди від 

помсти до сплати штрафу, у стародавньому римському праві з’явилась 

категорія приватних деліктів (delicta privata), які розглядались як 

протиправні посягання на інтереси приватних осіб і мали наслідком 

компенсацію збитків винною особою на користь потерпілої. У стародавні 

часи не існувало розмежування між кримінальним злочином і цивільним 

правопорушенням, між деліктом та невиконанням договору. Стародавнє 

римське приватне право, представлене Законом XII таблиць, знало чотири 

види деліктів: injuria (образа), furtum (крадіжка), rapina (пограбування), 

damnum injuria datum (завдання майнової шкоди), яким відповідають 

окремі види штрафних позовів. Перелік таких деліктів постійно 
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розширювався за рахунок нових складів, зокрема, він був доповнений 

такими преторськими деліктами, як: dolus malus (злий намір), metus 

(загроза застосування сили), servus corrupts (шкідливий вплив на чужих 

рабів), fraus creditorum (обман кредиторів), наруга над могилою, 

зловживання при стягненні податків, надання землеміром неправдивих 

відомостей про розміри земельної ділянки та ін. [53, С. 44-48; 47, С. 135-

137]. 

В Інституціях Гая була зроблена спроба класифікації деліктних 

позовів, які поділялись на три види: 1) actiones poenales – штрафні 

позови; 2) actiones rei persecutoriae – позови, спрямовані на 

відшкодування спричинених деліктом збитків; 3) actiones mixtae – 

змішані позови, спрямовані одночасно на стягнення штрафу і на 

відшкодування збитків [53, С. 45]. 

Система деліктних зобов’язань у римському праві була досить 

розгалуженою, проте перелік випадків, у яких міг бути поданий позов та 

виникали деліктні зобов’язання, мав визначений та вичерпний характер. 

Як відзначає Климович А. В. та ряд інших авторів, принциповою 

особливістю римського права є те, що у ньому не було розроблено 

загального принципу (принципу генерального делікту), за яким 

відшкодуванню підлягала б будь-яка шкода, завдана протиправним 

діянням. Діяння визнавалося деліктом і проти нього висувався позов 

лише за умов, що воно було віднесено до таких цивільним та преторським 

правом [53, С. 50]. 

Разом із тим, у результаті розвитку інституту приватних деліктів 

класичним римським приватним правом були розроблені деякі загальні 

риси, притаманні всім деліктним позовам. Зокрема, Сокрутова Т. Ю. 

вказує, що поняття приватного делікту передбачало наявність трьох 

обов’язкових елементів: 1) об’єктивної шкоди, спричиненої 

протизаконною дією однієї особи іншій; 2) вини особи, що вчинила 

протиправне діяння; 3) визнання з боку об’єктивного права даного діяння 
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приватноправовим деліктом, тобто встановлення приватноправових 

наслідків діяння, які застосовувались у порядку цивільного процесу [95, 

С. 86]. 

Деліктні зобов’язання, як вже відзначалось, були найбільш 

стародавнім інститутом, якому приділялася увага у римському праві. 

Разом із тим, крім недоговірних, розроблялися й інші види зобов’язань. 

Зокрема, в джерелах римського приватного права зустрічається декілька 

класифікацій зобов’язань, які були запропоновані на різних етапах його 

розвитку. Так, відомий римський юрист ІІ ст. Гай в своїх Інституціях (які 

вважаються одним із перших підручників приватного права) проводив 

основний поділ зобов’язань на дві групи: зобов’язання, що виникають із 

контрактів, та зобов’язання, що виникають із деліктів. Під контрактом 

розумівся договір, визнаний цивільним правом і наділений позовним 

захистом; деліктом називалося недозволене діяння, що завдавало шкоди. 

Усі інші випадки Гай об’єднував у загальну змішану групу – еx variis 

causarum figures – зобов’язання, що виникли із різних видів підстав [79, 

С. 7]. 

У більш досконалому вигляді класифікація зобов’язань 

представлена у Інституціях Юстиніана (533 р.), де поруч з поділом 

зобов’язань на цивільні та преторські пропонується й інша класифікація: 

зобов’язання з договорів (aut enim ex contractu sunt), квазідоговорів (aut 

quasi ex contractu), з делікту (aut ex delicto) та квазіделікту (aut quasi ex 

delicto). При цьому основна увага у Інституціях Юстиніана приділяється 

зобов’язанням з договору, як найбільш чисельній і значущій групі 

зобов’язань [1, С. 89]. 

Зупинимось оглядово на характеристиці квазідоговірних та 

квазіделіктних зобов’язань у римському приватному праві. Щодо 

зобов’язань з квазідоговору, то для їх об’єднання у цю групу будь-якого 

єдиного критерію не пропонується, а ця категорія зобов’язань 

виокремлюється за ознакою відсутності спільних рис з деліктами. 
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Терміном квазідоговір позначались зобов’язання, які виникали за 

відсутності між сторонами договору, але за своїм змістом та характером 

були подібні до договірних. 

Підставами для виникнення таких зобов’язань були або 

односторонні угоди, або факти, які не могли бути віднесені ані до 

договорів, ані до деліктів. Характеризуючи цей вид як «ніби договірні 

зобов’язання» або квазідоговори римські юристи робили практичний 

висновок, що спірні питання щодо умов та меж відповідальності сторін 

вирішуються за аналогією з договірними зобов’язаннями. 

Римському праву були відомі два основних види квазідоговірних 

зобов’язань: з ведення чужих справ (або піклування про чуже майно) та 

зобов’язання внаслідок безпідставного збагачення однієї особи за рахунок 

іншої. 

Ведення чужих справ (negotorium gestio) є різновидом зобов’язання, 

яке аналогічне за своїм змістом зобов’язанням, що виникали з договору 

доручення (mandatum). Саме тому юристи, що пізніше звертались до 

римського зобов’язального права, додали до назви цього зобов’язання 

слова «без доручення», щоб підкреслити істотну ознаку цього 

зобов’язання – відсутність договору [86, С. 171]. До зобов’язання такого 

характеру у римському праві відносили випадки, коли особа, не маючи 

доручення за законом (наприклад, опікун) або від зацікавленої особи 

(наприклад, довірений), вела чужі справи у зв’язку із потребою усунення 

загрози, яку не мала можливості усунути зацікавлена особа (за умови, що 

з її боку не було заборони на зовнішнє втручання) [45, С. 138-139]. 

До другої групи – зобов’язань, що виникали внаслідок 

безпідставного збагачення однієї особи за рахунок іншої – римське право 

відносило чимало зобов’язань, наприклад ті, що виникали внаслідок 

помилкового платежу, або повернення несумлінно отриманого тощо. Цей 

різновид зобов’язань був подібним до реальних контрактів, оскільки 

безпідставне збагачення виникало у зв’язку із передачею грошей або 
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речей іншій стороні. Основна принципова різниця при цьому полягала у 

тому, що гроші або речі переходили з майна однієї особи до іншої без 

будь-яких законних підстав. 

Ця численна група зобов’язань отримала назву кондикційних від 

латинського «condictio» - отримання. Дернбург Г. відносив до позовів, що 

виникали внаслідок безпідставного збагачення: позов про неналежно 

сплачене (condictio indebiti), який міг висуватись особою, що вважала себе 

зобов’язаною і помилково надала будь-яке благо, яке може бути оцінено у 

грошовому вимірі. По-друге, позов про повернення наданого, мета якого 

не була здійснена (condictio causa data causa non secuta). Такий позов 

висувався у випадках, коли одна особа отримувала за рахунок іншої будь-

яку майнову вигоду у зв’язку з певною метою, наприклад, були передані 

речі у вигляді посагу у зв’язку із очікуваним шлюбом. Для виникнення у 

сторони права на позов необхідно було, щоб очікувана подія не відбулася, 

при цьому не мала значення наявність вини відповідача. По-третє, 

окремим видом позову у римському праві виступала вимога повернути 

вкрадене (condictio ex causa furtiva). Цей позов завжди був пов’язаний із 

деліктом, але відрізнявся від позовів з делікту тим, що подавався не будь-

якою зацікавленою особою, наприклад, тримачем майна, а лише 

власником і тільки проти крадія, а не всіх учасників злочину [22, С.460, 

450, 448]. Крім спеціальних кондикційних позовів римське право 

виробило загальний позов внаслідок безпідставного (sina causa) 

збагачення – condiction sine causa, який висувався у всіх випадках 

безпідставного збагачення, за умов коли не було підстав для подання 

спеціальних позовів. При цьому в основу condictio sine causa завжди 

покладався принцип: ніхто не повинен збагачуватись за рахунок іншого 

несправедливим чином [119, С. 21-22]. 

Зобов’язання з недозволених дій, які не були віднесені до переліку 

деліктів, отримали назву зобов’язань з делікту, або квазіделікту. До них 

були віднесені зобов’язання з ненавмисних проступків і зобов’язання з 
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відшкодування шкоди, завданої діями інших осіб, наприклад, дитиною, 

рабом, а також відповідальність трактирників, власників постоялих 

дворів. Як приклад квазіделіктів у літературі наводиться позов «про 

вилите та викинуте» (actio de effusis et defectis) проти господаря будинку, 

з якого було будь-що «вилито чи викинуто». При цьому відповідальність 

господаря наставала незалежно від його особистої провини. До 

квазіделіктних позовів у римському праві були віднесені також позови, 

спрямовані на відшкодування шкоди, яка виникає внаслідок недбалості 

або неналежного виконання інших функцій, покладених на суддю, 

наприклад, у разі відсутності судді у день, коли мав розглядатись спір [45, 

С. 139]. 

Розроблене римськими юристами поняття зобов’язання мало 

настільки величезний вплив на подальший розвиток права в цілому, що 

німецький юрист XIX століття Кунце вважав цю заслугу римлян 

найбільш видатною з того, що зробив римський народ, так само, як 

найбільш видатною у греків була їх скульптура [1, С. 16]. 

Римське вчення про зобов’язальне право в цілому справило 

вирішальний вплив на подальший розвиток цього інституту у 

європейських правових системах. На теренах Європи протягом багатьох 

століть з часів після падіння Римської Імперії відбувалася рецепція 

римського права, яке продовжувало діяти на частині європейської 

території, що раніше входила до складу Римської імперії (південна 

Франція, Італія, Іспанія тощо), і за яким визнавалось значення звичаю, 

хоча поруч з ним діяли численні місцеві писані та неписані джерела 

права. 

Найширше римське право використовувалось у феодальній 

Німеччині, де відсутність єдиного зводу законів примушувала суддів все 

частіше звертатись до Кодексу Юстиніана, а імператор Фрідріх І (ХІІ ст.) 

навіть оголосив римське право «всесвітнім правом». 
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Численні пам’ятки середньовічного права здебільшого мали 

казуїстичний характер, а викладення у них питань зобов’язального права, 

зокрема недоговірних зобов’язань, як правило, обмежувалось 

зобов’язаннями з деліктів. Наприклад, у «Саксонському зерцалі» (ХІІІ ст.) 

значне місце відводиться зобов’язальному праву, але у зв’язку із слабким 

розвитком товарно-грошових відносин, більша увага приділялась не 

договірним, а деліктним зобов’язанням, що випливали із спричинення 

шкоди у сфері сільського господарства [93, С. 204-205]. 

У літературі відзначається, що зобов’язальне право остаточно 

сформувалось у його сучасному вигляді з прийняттям Цивільного 

Кодексу Наполеона (1804 р.) та Німецького Цивільного Уложення (1900 

р.) [60, С. 6]. Обидва кодифікаційних акти істотно вплинули на розвиток 

усього європейського цивільного права і з певними змінами та 

доповненнями чинні й нині та відомі як Французький Цивільний Кодекс 

(далі – ФЦК) та Німецький Цивільний Кодекс (далі – НЦК). 

В основу інституту зобов’язального права Цивільного Кодексу 

Наполеона було покладено теоретичні міркування, викладені у «Трактаті 

про зобов’язання» (1760 р.) Робера Жозефа Потьє. У цій праці фактично 

була запропонована римська класифікація зобов’язань з їх поділом на 

зобов’язання, що виникають з договорів, деліктів, квазідоговорів та 

квазіделіктів. Разом із тим, Потьє Р.Ж. дещо удосконалив визначення 

квазідоговору (quasi-contrat), яке міцно увійшло у французьку 

цивілістику на тривалий час. На його думку, квазідоговір – це дозволена 

дія особи, яка зобов’язує цю особу у відношенні іншої або зобов’язує 

іншого у відносинах з цією особою, за відсутності між сторонами будь-

якої угоди. У підсумку він робить висновок, що закон або справедливість, 

які пов’язані з дією, породжують зобов’язання. Делікти та ніби делікти 

Потьє Р.Ж. визначає як дії, якими будь-хто навмисно або злісно (делікт), 

або в силу необережності (квазіделікт) завдав шкоду іншому. Крім того, 

він був одним із перших дослідників, хто фактично поставив 
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запропоновану римським приватним правом класифікацію зобов’язань 

під сумнів, адже він розпочав дискусію про закон (природний та 

позитивний), як підставу виникнення будь-яких зобов’язань. Зокрема, на 

його погляд, закон, принаймні опосередковано, є підставою будь-якого 

зобов’язання через посередництво певних фактів, з якими він пов’язує 

виникнення зобов’язання [1, С. 90]. 

У Цивільному Кодексі Наполеона узагальнюючого визначення 

поняття «недоговірні зобов’язання» немає, а недоговірним зобов’язанням 

присвячений Титул IV Книги ІІІ «Про зобов’язання, які виникають без 

договору» (статті 1370-1386) [19]. У цьому Титулі Глава І присвячена 

ніби договорам, а Глава ІІ правопорушенням і ніби правопорушенням. 

У статті 1370 наводиться класифікація недоговірних зобов’язань, 

зокрема, у ній відзначається, що «деякі зобов’язання виникають без 

наявності будь-якої угоди ні з боку того, хто зобов’язується, ні з боку 

того, перед ким зобов’язуються». При цьому зобов’язання поділяються на 

ті, що: 1) виникають лише в силу закону (зобов’язання між двома 

сусідніми власниками або зобов’язання опікунів та інших, які не можуть 

відмовитись від покладених на них обов’язків); 2) виникають із особистих 

дій того, хто видається зобов’язаним (випливають із ніби договорів, або із 

правопорушень, або з ніби правопорушень). 

У статті 1371 вміщено визначення ніби договору: «ніби договором є 

суто добровільні дії людини, з яких випливає будь-яке зобов’язання перед 

третьою особою й іноді взаємні зобов’язання сторін». При цьому аналіз 

норм, присвячених ніби договорам свідчить, що ФЦК під це поняття 

підводить дві групи зобов’язань: по-перше, зобов’язання із діяльності у 

чужому інтересі без доручення – статті 1372-1375 (negotiorum gestio 

римського права) та, по-друге, зобов’язання повернути неналежно 

сплачене – статті 1376-1381 (condictio indebiti римського права). 

Зобов’язання з деліктів (правопорушень) та квазіделіктів 

врегульовані у статтях 1382-1386 ФЦК. Зокрема, у статті 1382 ФЦК 
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знайшов закріплення принцип генерального делікту, який був невідомий 

римському приватному праву. У цій статті передбачено, що «будь-яка дія 

людини, яка завдає шкоди іншому, зобов’язує того, з вини кого завдана 

шкода, до її відшкодування» [19]. 

Закріплення системи генерального делікту у ФЦК мало не абияке 

значення для подальшого розвитку інституту недоговірних зобов’язань, а 

цей принцип в майбутньому був відтворений у цивільному законодавстві 

багатьох країн. 

Згідно статті 1384 ФЦК у випадку квазіделікту відповідальність 

настає «не лише за шкоду, яку будь-хто спричинив своїми діями, але й за 

шкоду, яка спричинена діями осіб, за яких він повинен відповідати, або 

речами, які знаходяться під його наглядом» [19]. Отже, недоговірні 

зобов’язання за Французьким Цивільним Кодексом можна поділити на 

зобов’язання: з квазідоговору; делікту; квазіделікту та закону. 

Положення ФЦК, зокрема, у сфері зобов’язального права, були 

відтворені у національному законодавстві багатьох країн. Наприклад, у 

Цивільному Кодексі Іспанії 1889 р. відповідно до статті 1089 

зобов’язання поділяються на ті, що виникають із закону, договору, 

квазідоговору та незаконних дій (умисних та вчинених з необережності). 

ФЦК був написаний лаконічною мовою, але ця особливість 

зумовила і можливість його широкої інтерпретації судом, тому сучасне 

цивільне право Франції значною мірою було створено рішеннями 

Касаційного Суду Франції. Наприклад, у сфері недоговірних зобов’язань 

загальний позов про вилучення збагачення був вироблений судовою 

практикою за результатом розгляду у 1892 р. справи за позовом продавця 

добрива. Суд визнав, що землевласник збагатився за рахунок 

використаних на його землі добрив і тому повинен відшкодувати їх 

вартість. Цей позов не був врегульований у жодній нормі закону, але 

судова практика касаційного суду, спираючись на традицію, визначила 

умови, що дозволяли подати такий позов, а саме: 1) перехід певного 
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майна із сфери однієї людини до іншої; 2) відсутність законної підстави 

для такого переміщення; 3) субсидіарний характер позову [119, С. 37-38]. 

Прийняття Цивільного Кодексу у Франції дало новий поштовх для 

вивчення багатьох питань цивілістики, зокрема, і недоговірних 

зобов’язань. Найбільшу дискусію, яка була продовжена і в ХХ ст., 

викликало виокремлення у самостійну групу зобов’язань з квазідоговорів. 

Французький юрист Ларомбьєр вважав, що зобов’язання з контрактів є 

зобов’язаннями з закону (ex lege), а, на думку іншого французького 

цивіліста Годеме Е., такий підхід навпаки не має достатнього 

теоретичного підґрунтя. Останній у своїй праці, присвяченій теорії 

зобов’язань, підтримує ідею виділення ніби договорів у окрему групу і 

відзначає, що зобов’язання із ніби договорів не можуть бути віднесені до 

групи зобов’язань ex lege, адже вони не випливають безпосередньо з 

закону, оскільки для їх виникнення потрібна відповідна дія людини. До 

ніби договорів Годеме Е. відносить, перш за все, ведення чужих справ без 

доручення, сплату неналежного та безпідставне збагачення. Таким чином 

він доповнює перелік ніби договорів, порівняно із закріпленим у ФЦК 

третім видом зобов’язань (безпідставне збагачення), який був введений у 

французьке цивільне право лише судовою практикою. 

Ще один французький цивіліст – Планіоль М., вважав, що 

зобов’язання, які виникають з квазідоговорів, деліктів та квазіделіктів у 

кінцевому рахунку засновані на законі, тому всі зобов’язання можна 

поділити на дві групи за підставами виникнення: з договору та закону. 

Подібна думка була висловлена і російськими дореволюційними 

юристами. Наприклад, Побєдоносцев К.П. вважав, що зобов’язання за їх 

походженням слід поділяти на ті, що виникають із взаємної угоди, тобто 

внаслідок договору, і ті, що виникають внаслідок вільної односторонньої 

дії, тобто з закону [85, С. 1272]. 

У німецькій правовій думці XIX ст. висловлювались різні, а часом 

протилежні підходи до визначення підстав виникнення недоговірних 
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зобов’язань. Так, відомий німецький юрист, засновник історичної школи 

права, Фрідріх Карл фон Савін’ї, який обстоював рецепцію римського 

права, у своїй роботі «Зобов’язальне право» відзначає, що недоговірні 

зобов’язання за підставами виникнення слід поділяти на ті, що виникають 

з: делікту; квазідоговору; квазіделікту [92, С. 370-373]. Інший 

представник німецької правової науки – Генріх Дернбург у своїй 

класичній праці «Пандекти. Зобов’язальне право» поділяє зобов’язання на 

дві групи: засновані на юридичному правочині і не засновані на ньому 

[22, С. 14]. Професор берлінського університету Барон, критикуючи 

усталену класифікацію недоговірних зобов’язань, відзначав, що вислови 

«квазідоговір» або «квазіделікт» взагалі не вказують на підстави 

виникнення цих зобов’язань, тому, на його думку, із всіх підстав 

зобов’язань доцільно залишити дві: договір і правопорушення [127, 

С. 200]. 

До недоговірних зобов’язань представником німецької правової 

науки Рудольфом фон Ієрингом були віднесені зобов’язання із так званої 

переддоговірної відповідальності (відповідальності із недобросовісного 

ведення переговорів), які охоплюються терміном «culpa in contrahendo». 

Доктрина «culpa in contrahendo» у сучасному праві була вперше 

сформульована ним у 1861 році у статті «Сulpa in contrahendo або 

відшкодування збитків по недійсним або таким, що не набули 

остаточного оформлення договорам». Ієринг Р. відзначав, що укладення 

контракту викликає не лише обов’язок щодо його виконання, але (якщо 

подібний результат виключений у силу якоїсь правової перешкоди) за 

певних умов і обов’язок відшкодування шкоди. На його погляд, у 

відповідності із римським і сучасним значенням, вислів «нікчемність» 

контракту означає лише відсутність результату, але не відсутність 

наслідків договору взагалі. Іншими словами Ієрінг Р. висунув тезу про те, 

що збитки, завдані добросовісній стороні у переговорах внаслідок 

недобросовісних дій другої сторони, які призвели до не укладення 
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контракту або до його нікчемності, підлягають відшкодуванню 

недобросовісною стороною. Разом із тим, ця концепція стосувалась в 

основному договорів, які були укладені внаслідок помилки і не 

застосовувалась до випадків зриву перемовин. 

Ця прогалина була усунута дещо пізніше французьким вченим 

Раймоном Салейлем, який у 1907 р. висунув тезу про те, що коли сторони 

вступили у перемовини, вони повинні діяти добросовісно, і ніхто не може 

безпідставно вийти з перемовного процесу без компенсації другій стороні 

понесених збитків. Саме такий доповнений підхід було імплементовано у 

законодавство більшості країн і нині ця концепція застосовується у 

цивільному праві Німеччини, Франції, Австрії, Швейцарії, Італії та ін. У 

системі континентального права відповідальність із недобросовісного 

ведення переговорів (переддоговірна відповідальність) охоплюється 

доктриною «duty of good faith», яка за своїм змістом є більш широкою, 

ніж німецька доктрина «culpa in contrahendo» [110]. 

Німецьке Цивільне Уложення, а нині НЦК, до недоговірних 

зобов’язань відносить: деліктну, або недозволену поведінку; ведення 

справ без доручення; неправомірне збагачення. У сучасній німецькій 

правовій доктрині всі ці недоговірні зобов’язання також відносять до 

зобов’язань, що виникають в силу закону, класифікуючи тим самим 

зобов’язання на ті, що виникають з юридичного правочину та закону [39, 

С. 358]. 

Отже, німецький законодавець відмовився від складної конструкції 

квазідоговорів та квазіделіктів, яка була закріплена у ФЦК. Крім того, 

питання недоговірних зобов’язань знайшли більш детальну 

регламентацію, наприклад, якщо ФЦК містить лише п’ять статей (статті 

1382-1386), які регулюють деліктну відповідальність, то у НЦК їй 

присвячено тридцять один параграф (§ 823-853). Положення чинного 

НЦК фактично охоплюють всі основні види недоговірних зобов’язань, які 
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відомі сучасному європейському цивільному праву, тому зупинимось на 

них більш предметно. 

Ведення справ без доручення регламентується § 677 НЦК та ін. У 

цивільно-правовій доктрині Німеччини відрізняють чотири типи ведення 

справ без доручення, а саме: ведення справ, що відповідає інтересам і 

дійсній волі особи, що могла доручити ведення справ; не вповноважене 

ведення справ; помилкове ведення справ; ведення справ, що 

сприймається як власне. Сучасний німецький вчений Шлехтрім П. 

вважає, що НЦК регулює ведення справ без доручення, які можуть бути 

об’єднані одним загальним критерієм: відсутність зобов’язальних 

відносин між «господарем» справи і особою, якою б ця особа була 

уповноважена на ведення справ. 

Другий різновид недоговірних зобов’язань за НЦК – безпідставне 

збагачення – розглядається у німецькому праві як один з найбільш 

складних і одночасно таких, що досить часто застосовується на практиці 

видів зобов’язань, адже він охоплює багато різноманітних ситуацій. 

Загальна характеристика інституту безпідставного збагачення наведена у 

частині 1 § 812: «хто шляхом виконання дій іншого або в інший спосіб 

без правових підстав придбаває щось на його кошти, зобов’язаний до 

повернення. Цей обов’язок разом з дією існує і тоді, коли правова 

підстава відпадає пізніше або не настає ефект, що визначається настанням 

правочину». На цій основі німецьким професором Клюнцінгером Е. 

пропонується класифікація недоговірних зобов’язань із безпідставного 

збагачення на дві великі групи: 1) вимоги про повернення з 

безпідставного збагачення, що виникло внаслідок дії; 2) вимоги про 

повернення з безпідставного збагачення з інших підстав. При цьому до 

першої групи на підставі частини 1 і 2 § 812 та частини 1 § 817 НЦК 

віднесено такі підстави як: виконання без правової підстави (наприклад, 

нікчемний договір купівлі-продажу); виконання за ненастання 

обумовленого результату (наприклад, отримання грошей в очікуванні 
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спадщини); виконання за підстав, які з часом зникли (повернення речі при 

отриманні страхових виплат за неї); виконання за ганебної підстави 

(наприклад, отримання хабаря). До другої групи, на підставі частини 1 § 

812 та частини 1 і 11 § 816 НЦК віднесено: вимогу внаслідок втручання та 

збагачення; з безпідставного прийняття боргу; з безпідставного 

використання майна; розпорядження не уповноваженої особи. 

Третій різновид недоговірних зобов’язань – недозволена поведінка, 

або зобов’язання із завдання шкоди. У загальному вигляді у НЦК 

визнано, що неправомірна поведінка (делікт) має наслідком зобов’язальні 

відносини в силу закону – фактом вчинення складів діянь, передбачених 

деліктним зобов’язанням. При цьому у літературі відзначається, що 

врегулювання відшкодування шкоди, що завдана потерпілому 

правопорушенням є досить складним. Основні риси цього інституту у 

найбільш загальній характеристиці наступні: повинна мати місце 

протиправність; зазвичай необхідною є наявність вини (але можлива 

відповідальність без вини); правовий припис міститься у НЦК або поза 

ним; коло цінностей, що заміщуються, є доволі широким; вимоги можуть 

бути спрямовані на утримання від дії або припинення дій [39, С. 359-363]. 

Крім того, особливістю недоговірних деліктних зобов’язань у Німеччині є 

те, що деліктна відповідальність настає не лише внаслідок вчинення 

правопорушень, склади яких безпосередньо закріплені у законі, але й у 

тих випадках, коли спричинення шкоди є наслідком будь-яких 

протиправних дій (абз. 1 § 823 НЦК). Така система отримала назву 

системи змішаного делікту і, крім Німеччини, зустрічається у 

законодавстві деяких інших європейських країн, наприклад, Швейцарії. 

Наведені положення правової доктрини та законодавства Франції і 

Німеччини в цілому дають уявлення про розвиток та сучасний стан 

інституту недоговірних зобов’язань на території континентальної Європи. 

У правовій доктрині зарубіжних, зокрема, європейських країн, 

відсутнє єдине визначення недоговірних зобов’язань [144]. Як правило, 
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виділяють дві групи недоговірних зобов’язань: перша – там, де 

неправомірність діяння становить істотну підставу виникнення 

відповідальності (недобросовісна конкуренція, дифамація), і друга – там, 

де неправомірність діяння відсутня. Перша група – делікти, є більш 

відомою і є більшою за своїм обсягом, проте це не означає, що можна 

залишити поза увагою і другу групу зобов’язань, яку в деяких правових 

системах називають квазіделіктами і до якої відносять безпідставне 

збагачення та відповідальність із недобросовісного ведення переговорів 

(переддоговірну відповідальність) [173]. 

Отже, спільною рисою недоговірних зобов’язань є те, що вони 

виникають не з договору, а з порушення обов’язку, визначеного 

об’єктивним правом там, де не існує юридичного зв’язку між сторонами, 

а є лише фактичний зв’язок. 

Разом із тим, зарубіжні автори, зокрема, Зімерман Р., відзначають, 

що підстави виникнення зобов’язання є найбільш делікатним, і межа між 

ними в багатьох аспектах є нечіткою. Те, що вважається договірною 

відповідальністю в одних країнах, може бути віднесене до сфери делікту 

в інших і навпаки, а в деяких випадках спроби класифікації, взагалі, 

відмітаються, коли підстави відповідальності знаходяться поза будь-

якими категоріями [177, С. 923]. 

У літературі відзначається, що у сучасному цивільному праві 

спостерігаються дві тенденції у сфері деліктних зобов’язань. Перша 

тенденція пов’язана із розвитком науково-технічного прогресу та 

виробництва, що призводить до подальшого поширення небезпечних 

чинників, таких як: використання атомної енергії, зростання обсягів 

шкідливих галузей виробництва (хімічної, металургійної промисловості), 

розвиток транспорту тощо. Наслідком цих процесів є все більше 

зростання кількості позовів із завдання шкоди у зв’язку із засміченням 

навколишнього середовища, відповідальністю виробника за шкоду, 
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завдану неякісною продукцією, відповідальністю лікарів за шкоду, 

спричинену помилковим лікування тощо [20, С. 427-428]. 

Зростання небезпечних чинників у нових сферах життєдіяльності 

людини нині призвело у другій половині XX століття до істотного 

збільшення законодавчих обсягів цивільно-правового регулювання у 

сфері деліктних зобов’язань. Зокрема, у Франції, положення ФЦК, які не 

розраховані на сучасні реалії технічного прогресу, доповнені низкою 

спеціальних законів, до яких можна віднести: Кодекс цивільної авіації, 

Закон від 12 листопада 1965 р. про цивільну відповідальність 

фрахтувальників кораблів з атомним двигуном, Закон від 30 жовтня 1968 

р. про цивільну відповідальність у сфері ядерної енергії, Закон від 26 

травня 1977 р. про цивільну відповідальність і страхові зобов’язання 

судновласників у зв’язку із шкодою від забруднення нафтопродуктами та 

багато інших [77, С. 889-890]. 

Прикладами законодавчого регулювання деліктної відповідальності 

у Німеччині є: Закон про автотранспорт 1952 р., Закон про повітряний 

транспорт 1922 р., Закон про відповідальність підприємств за 

забруднення вод 1957 р., Закон про відповідальність за шкоду, 

спричинену використанням атомної енергії і радіоактивних речовин 1959 

р. та ін. У Швейцарії зобов’язання із спричинення шкоди регулюються 

законом про зобов’язання (статті 41-163) і низкою інших спеціальних 

законів у сфері використання атомної енергії, експлуатації морського, 

повітряного, залізничного, автомобільного транспорту [20, С. 429]. 

Друга тенденція пов’язана із повсюдним впровадженням 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, 

спричинену третім особам, а також розвиток соціального страхування. 

Наприклад, за умов обов’язкового страхування відповідальності 

власників транспортних засобів, яка встановлена у більшості країн, 

обов’язок відшкодування шкоди покладається не на власника, а на 

страхову організацію. Шкода, заподіяна працівнику внаслідок нещасного 
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випадку, зазвичай компенсується за рахунок соціального страхування. 

Отже, в сучасних умовах цивільно-правова відповідальність за завдання 

шкоди не є єдиним джерелом компенсації збитків [20, С. 428]. 

 

1.2. Розвиток правової доктрини та національних норм щодо 

колізійного регулювання недоговірних зобов’язань в країнах ЄС 

 

Витоки колізійного регулювання деліктних зобов’язань, які є 

найдавнішим різновидом недоговірних зобов’язань, можна простежити 

ще у стародавньому світі. Зокрема, історії відома угода між двома 

грецькими містами-державами, яка передбачала, що позови із 

спричинення шкоди повинні розглядатись судами держави, де особа, яка 

завдала шкоди, має місце проживання, і повинні регулюватись правом 

суду [96, С. 34]. Отже, ще тоді було сформовано одну з сучасних 

колізійних прив’язок – lex fori. 

Разом із тим, у літературі відзначається, що інститут колізійного 

регулювання був практично невідомий у Римській імперії, оскільки при 

регулюванні конкретних суспільних відносин система права Риму 

виходила з того, що вона є єдиною системою правових норм. Існування 

іноземного права нею лише декларувалося, тобто визнавався сам факт 

його існування, але воно не мало застосування. Зокрема, у Дигестах 

Юстиніана існувало положення про те, що кожен народ встановлює собі 

право [96, С. 35]. 

Актуалізація колізійних питань пов’язана із падінням Римської 

імперії, на колишній території якої німецькі племена і завойовані ними 

народи жили разом, але керувались різним правом. Характеризуючи цю 

ситуацію, архієпископ Ліона св. Агробальд у IX ст. писав, що коли у 

франкській Ґаллії сходилося докупи п’ятеро людей, то не слід було 

виключати, що кожен із них, – наприклад, римлянин, салійський франк, 
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рипуарський франк, вестґот і бурґунд – підкорявся своєму окремому 

закону, що відрізнявся від усіх інших [11, С. 127]. 

Ситуація, що виникла на теренах колишньої римської імперії, де 

одночасно функціонувало римське право, звичаєве право та племінні 

правопорядки, дала поштовх розвитку міжнародного приватного права, у 

рамках якого вирішувалось питання вибору права, що має 

застосовуватись до відносин за участю іноземців. Серед проблем, які 

були предметом уваги представників науки міжнародного приватного 

права з часів її виникнення, були й деліктні зобов’язання, які у той період 

не розмежовувались на кримінальні та цивільні правопорушення і 

позначались спільним терміном – делікт. Зокрема, дослідники історії 

науки міжнародного приватного права відзначають, що деліктні 

зобов’язання розглядались вже у працях представників першої школи 

міжнародного приватного права – постглосаторів. Наприклад, ще у XIII 

cт. колізійним питанням деліктного права приділяв увагу Чіно де Пістойа, 

а Жан де Ревін’ї у своїй праці, присвяченій техніці коментарів у сфері 

колізійного регулювання, виділив делікти у окрему рубрику. 

Французький адвокат Жан Фабер у XIV ст. висловив думку про 

незалежність окремих держав від влади німецько-римського імператора, 

на підставі якої зробив висновок, що статут (норми, які були запозичені з 

римського права і формально обов’язкові у межах римської імперії) не є 

обов’язковим для іноземців. Жан Фабер поставив питання: чи несе 

іноземець відповідальність за проступок, вчинений на території дії 

статуту чи звичаю? І відповів: іноземець несе таку відповідальність у разі, 

якщо він був обізнаний про статут. У разі, коли зміст статуту йому 

невідомий, відповідальність може наставати лише у випадку грубої 

поведінки [72, С. 50, 51, 53]. 

Більш детально питання деліктної відповідальності були розглянуті 

відомим представником італійської школи постглосаторів Бартолом, 

який, здійснивши аналіз та узагальнення праць своїх попередників, 
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першим замислився над принципом, який слід покладати в основу 

розв’язання колізій. У своїй дисертаційній роботі, поряд з іншими, він 

розглядає делікти і розмірковує над питаннями застосування права у разі 

вчинення правопорушення. Зокрема, він намагається відповісти на 

питання: чи буде іноземець, який вчинив проступок у місті Перуджа, 

покараний за її правом? Відповідь на це питання залежить, на його 

погляд, від багатьох нюансів справи. Якщо іноземець вчинив проступок, 

який передбачений загальним правом країни, тоді він підлягає покаранню 

за місцевим законом. У разі, коли загальне право не передбачає 

відповідного проступку, можливо кілька варіантів вирішення справи, які 

залежать від обізнаності іноземця про місцеве законодавство. Так, якщо 

іноземець досить давно мешкає у Перуджі, він обізнаний з місцевими 

законами і підлягає покаранню згідно їх приписів. У ситуації ж 

необізнаності щодо місцевого законодавства, але за умов, що проступок, 

вчинений іноземцем, однаково заборонений у всіх країнах, він повинен 

нести відповідальність, оскільки не може бути виправданий незнанням 

закону. У випадку, коли діяння не належить до категорії тих, що 

«заборонені скрізь», відповідальність настає лише за умов обізнаності 

іноземця щодо місцевих законів [72, С. 57]. Отже, стосовно розв’язання 

колізій у деліктних зобов’язаннях Бартол ставить два питання: по-перше, 

чи може іноземець, який вчинив порушення в країні суду бути там 

покараний; по-друге, чи може особа, яка вчинила протизаконне діяння за 

кордоном, бути покараною за правом країни, до якої вона належить. При 

цьому перевага при вирішенні питання щодо застосування права, на 

думку Бартола, належить праву місця вчинення правопорушення – lex loci 

delicti [12, С. 60-65]. 

Ідея Бартола щодо необхідності застосування до деліктних 

зобов’язань принципу lex loci delicti була підтримана наступними 

поколіннями юристів. Наприклад, Айхон, Міттермайер, Філіпс, 

представники теорії так званих «закріплених прав», стверджували, що суд 
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повинен вирішувати спір у деліктних правовідносинах, які виникли за 

кордоном, керуючись правопорядком місця правопорушення або завданої 

шкоди [8, С. 18]. 

Аналізуючи колізійні питання у сфері зобов’язань, дореволюційний 

російський юрист Нольде Б.Е. відзначав, що суди дореволюційної Росії не 

були обтяжені вирішенням колізійних питань, заснованих на цивільних 

зобов’язаннях з правопорушень. Відсутність судової практики у цій сфері 

спонукала автора звернутись до визначення можливих підходів при 

розв’язанні колізій у цій сфері. Зокрема, на думку вченого, оскільки всі 

недоговірні зобов’язання (ex delicto, quasi ex contracto, quasi ex delicto) 

виникають з безпосередніх приписів закону, то вони тісно пов’язані з 

законом місця вчинення дії, який створює підстави для виникнення права 

вимоги, а відносно зобов’язань із відшкодування шкоди – із законом 

місця вчинення правопорушення. Саме тому, на думку Нольде Б.Е., слід 

визнати, що всі недоговірні зобов’язання регулюються законом місця 

вчинення дії – legi loci actus. При цьому, на його погляд, принцип legi loci 

actus у даному випадку одночасно є проявом й іншої колізійної прив’язки 

– lex loci solutionіs, оскільки виконання таких недоговірних зобов’язань є 

необхідною вимогою місцевого правопорядку [63, С. 528]. 

Російський юрист Макаров А.Р. у 20-х роках минулого століття 

зазначав, що думка сучасної доктрини на європейському континенті 

відносно зобов’язальних правовідносин, що виникають з 

правопорушення, є одностайною – деліктні зобов’язання 

врегульовуються за законом місця вчинення правопорушення. При цьому 

автор підкреслює, що таким шляхом розвивається і законодавство, і 

судова практика [66, С. 115-116]. 

Англійський вчений Вольф М. відзначає, що у правопорушеннях, 

так само, як і в договорах, право місця вчинення дії, – у даному випадку 

місця, де правопорушення вчинено, – відіграє істотну роль. Якщо будь-

яка дія вважається незаконною з точки зору цього права і створює 
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зобов’язання у тому місці, де вона була вчинена, то, на перший погляд, 

цілком природно, що таке зобов’язання повинно визнаватись і 

піддаватись примусовому виконанню скрізь, де б правопорушник не був 

знайдений [17, С. 516-517]. 

Представники німецької науки міжнародного приватного права Кох 

Х., Магнус У., Вінклер фон Моренфельс П. також вважають, що в 

більшості сучасних країн право місця вчинення правопорушення (lex loci 

delicti commissi) регулює умови і наслідки правопорушення. На їх погляд, 

це правило сформувалося під впливом принципу «захисту слабкої 

сторони». Потерпілий – слабка сторона у делікті, що дозволяє йому 

претендувати на захист прав у рамках власного правопорядку [58, С. 176]. 

Як відзначає представник французької правової науки Саватьєр С., 

французька правова доктрина у питанні обрання права, що регулює 

деліктні зобов’язання, склалась під впливом практики розширювального 

тлумачення Французького Цивільного кодексу 1804 р. Зокрема, йдеться 

про припис абз.1 ст.3, в якому встановлено, що закони благоустрою та 

безпеки обов’язкові для всіх, хто мешкає на території Франції. При цьому 

автор підкреслює, що доктрина та практика надала цій нормі характер 

двосторонньої колізійної прив’язки до закону місця вчинення 

правопорушення [42, С. 8]. 

Важливе прецедентне рішення для застосування lex loci delicti було 

винесено Касаційним Судом 25 травня 1948 у справі Lautour v. Guiraud: 

суд визнав компетентним закон місця вчинення делікту щодо 

правопорушення, яке сталося в Іспанії, незважаючи на те, що обома 

сторонами в суперечці були французи [65 С. 360]. 

За обставинами справи конвой французьких вантажівок брав участь 

у транспортуванні товарів з Франції республіканському уряду Іспанії. На 

території Іспанії одна з вантажівок, за кермом якої перебував працівник 

відповідача, французької фірми, зіткнулась з іспанським паровозом. В 

результаті зіткнення стався вибух та пожежа, у якій загинув чоловік 
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позивачки, також водій вантажівки, який був найнятий іншою 

французькою фірмою. Чоловік позивачки і працівник відповідача були 

обидва французами, які постійно проживають у Франції. Якби 

Касаційний Суд застосував французьке право, позов був би задоволений. 

Відповідно до французького права не було потреби у наданні доказів 

вини працівника відповідача, адже згідно із статтею 1384 Цивільного 

Кодексу Франції вантажівка була явно під контролем відповідача. Проте 

відповідно до вимог іспанського права для визначення відповідальності 

необхідно було встановити наявність вини з боку водія вантажівки – 

працівника відповідача, Касаційний Суд застосував іспанське право як lex 

loci, але оскільки провини встановлено не було, в позові було відмовлено. 

Попри те, що колізійна прив’язка lex loci delicti commissi є найбільш 

поширеною для вирішення питання застосування права у деліктних 

зобов’язаннях, конкуренцію їй протягом багатьох століть складає вже 

згаданий вище закон суду – lex fori. 

Дискусію щодо застосування lex fori для врегулювання 

недоговірних зобов’язань у правовій науці розпочали видатні німецькі 

юристи К.Г. фон Вехтер та Ф. К. фон Савін’ї. 

На думку Банковського А.В. К.Г. фон Вехтер був, мабуть, першим 

вченим, який спеціально розглядав питання цивільно-правових деліктів 

[8, С. 18]. Вчення К.Г. фон Вехтера засновується на юридичному 

позитивізмі та принципі територіалізму. На питання, який закон має 

застосовувати національний суддя при вирішенні колізійного питання, 

К.Г. фон Вехтер відповідає: перш за все, суддя має застосовувати норми 

національного законодавства, у яких прямо передбачено, яке право слід 

застосовувати для вирішення даної колізійної проблеми [72, С. 92]. Для 

К.Г. фон Вехтера законом, який визначає деліктну відповідальність був 

lex fori. Він вважав, що той факт, що правопорушення відбулося у 

певному місті за кордоном, не дає підстав вирішувати це питання у 

відповідності із законом місця вчинення правопорушення і у цьому 
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випадку не може йтися про свободу волі сторін (правопорушника і 

потерпілого) у виборі правопорядку. Разом із тим, К.Г. фон Вехтер 

припускає, що lex loci delicti commissi може використовуватись у 

виключних випадках. Зокрема, на його погляд, суд не повинен 

використовувати lex fori у випадку, коли іноземному громадянину була 

завдана шкода у державі свого громадянства, у разі, якщо відповідач 

згідно закону цієї держави не несе жодної відповідальності за свої дії [8, 

С.18-19]. 

Необхідність застосування до деліктних правовідносин lex fori 

підтримував Ф.К. фон Савін’ї. Він обстоював ідею юридичного 

спілкування між всіма державами і вважав, що колізія законів 

розв’язується відшуканням для кожного правовідношення його власної 

природи, яка вказує на резиденцію правовідносин. Виходячи з цієї ідеї, 

Ф.К. фон Савін’ї вважав, що застосування lex fori для обрання права у 

деліктних правовідносинах вимагає їх природа, адже такі відносини 

засновані на публічному порядку [92, С. 68-69]. 

Висловлена К.Г. фон Вехтером та Ф.К. фон Савін’ї ідея 

застосування виключно lex fori зазнала в подальшому критичної оцінки. 

Так, відомий російський юрист-міжнародник Мартенс Ф.Ф. критикував 

вирішення питань, які випливали з деліктних зобов’язань, за правом місця 

судового розгляду справи, оскільки такий підхід ставить відповідача у 

залежність від свавілля позивача, який може порушити справу у будь-якій 

країні, що може мати такі наслідки, які відповідач не міг передбачити, 

коли вчиняв правопорушення. На його думку, будь-яке правопорушення 

настільки тісно пов’язане із місцем вчинення, що вимога справедливості 

потребує розгляду цього правопорушення за законами того місця, де воно 

вчинено [68, С. 205]. 

Правова доктрина міжнародного приватного права у ХХ столітті 

відмовилась від абсолютизації як принципу lex loci delicti commissi, так і 

принципу lex fori. З цього приводу Вольф М. у своїй праці, присвяченій 
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основним інститутам міжнародного приватного права, яка була 

опублікована у середині минулого століття, підкреслює, що нині lex loci 

delicti commissi не є єдиним правом, на засадах якого вирішується справа: 

воно скрізь доповнюється правом суду (lex fori), оскільки кожна держава 

зберігає за собою право спостерігати за цивільними наслідками 

незаконного діяння, вчиненого за кордоном, для того, щоб виключити 

визнання таких наслідків, які могли б бути несумісними з вимогами 

публічного порядку [17, С. 517]. 

У американській науці міжнародного приватного права 

прибічником такого підходу є Карі Б., який, виходячи з доктрини «аналізу 

державного інтересу», пропонував у всіх випадках застосовувати lex fori. 

Він обґрунтовує такий підхід на прикладі справи Walton v Arabian Аm. 

Oil Co, стверджуючи, що у разі, коли сторони не звертаються із 

клопотанням про застосування іноземного права, суд за власною 

ініціативою не повинен його пропонувати, а має застосовувати lex fori 

[68, С. 21]. 

Сучасні дослідники звертають увагу на підвищення ролі lex fori. 

Зокрема, Банковський А.В. пояснює це тим, що вплив закону суду 

найчастіше пояснюється особливостями внутрішнього деліктного права, 

його тісним зв’язком з чинною у тій чи іншій країні системою 

соціального забезпечення, з особливими процедурами нарахування та 

виплати відшкодування [10, С. 63]. 

На необхідність врахування права суду звертали увагу й інші вчені, 

зокрема, радянські юристи Перетерський І.С. та Крилов С.Б. з цього 

приводу відзначали, що цивільне законодавство країн світу пропонує 

різні підходи до визначення кола недозволених дій і висуває різні умови 

відшкодування завданої шкоди. Тому цілком зрозуміло, що у разі, коли 

суд розглядає дію, яка за іноземним правом є протиправною, а за правом 

країни суду правомірною, то немає жодних підстав для того, щоб суд 

виніс рішення всупереч власному закону [83, С. 131]. 
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Поєднання принципу lex loci delicti commissi та принципу lex fori 

дозволяють досягти кумулятивного ефекту і вирішити справу з 

максимальною ефективністю. Саме тому кумулятивний підхід 

підтримується у доктрині та законодавстві багатьох країн. Наприклад, у 

Німеччині стаття 12 Ввідного Закону до Німецького цивільного уложення 

(у редакції 1900 р.) передбачає, що за вчинення громадянином Німеччини 

недозволених дій за кордоном до нього не можуть бути висунуті претензії 

більші, ніж передбачені за німецьким законом. Коментуючи це 

положення, Раапе Л. зазначав, що з нього випливає правило, за яким у 

разі, коли німецький громадянин вчинив делікт за кордоном, суддя 

повинен застосовувати два правопорядки, у першу чергу іноземний, у 

другу – німецький [90, С. 519]. 

Врахування національного правопорядку та правопорядку країни, 

де вчинено делікт, передбачено англійською правовою доктриною, яка 

має певну специфіку. Характеризуючи англійський підхід, Вольф М. 

відзначає, що співвідношення між lex loci delicti та lex fori начебто 

«перегорнуте», адже замість того, щоб виходити з іноземного права та 

обмежувати його застосування шляхом впливу закону суду, навпаки 

застосовується lex fori, але певне значення має і lex loci delicti [17, С. 518]. 

У прецедентному праві Англії було вироблено певні правила з 

цього приводу, зокрема, дія, яка вчинена за кордоном, створює 

правопорушення (tort) і право позову на території Англії за наявності 

двох умов: підстави для позову (actionability) у Англії мають бути 

передбачені як за правом суду Англії (lex fori), так і за правом держави, де 

відбувся делікт (lex loci delicti). Це правило було запропоновано у відомій 

справі Philips v. Eyre і тривалий час було принципом англійського 

загального права. Від його застосування відмовились лише у 1995 році у 

зв’язку із набранням чинності Закону «Про міжнародне приватне право 

(різноманітні положення)» (Private International law Miscellaneous 

Provisions Act). Згаданий закон передбачає, що загальне правило для 
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визначення права, яке підлягає застосуванню до недоговірних 

зобов’язань, – lex loci delicti [68, С. 20]. 

Крім згаданих колізійних прив’язок у доктрині розглядались й інші, 

наприклад, пропонувалось застосування принципу автономії волі (lex 

voluntatis). Можливість застосування автономії волі сторін до деліктних 

зобов’язань досліджував німецький вчений Лео Раапе, який, хоча й не 

підтримував можливість вибору права, але припускав компроміс у цьому 

питанні за певних обставин. Зокрема, на його погляд, угода сторін про 

вибір права, що має застосовуватись після вчинення делікту, можлива у 

випадках, коли: існує сумнів відносно місця вчинення делікту; делікт 

вчинено на території однієї держави, а негативні наслідки настали на 

території іншої держави або кількох держав. Для обґрунтування такого 

підходу ним пропонувалась юридична фікція: сторони могли укласти 

угоду, яка передбачала цивільно-правовий обов’язок делінквента (особи, 

що вчинила делікт) відшкодувати шкоду у відповідності з німецьким 

правом. Таким чином, згідно концепції Лео Раапе сторони можуть обрати 

після настання шкідливих наслідків німецьке матеріальне право, але при 

цьому залишаються пов’язаними імперативними приписами lex fori. 

Отже, він вважав можливим використання автономії волі з метою відмови 

від використання приписів іноземного права (по відношенню до 

німецького права) стосовно деліктного зобов’язання, якщо такі приписи 

іноземного права не передбачені імперативними нормами lex fori [90, 

С. 503]. 

Французька правозастосовна практика традиційно займає стриману 

позицію відносно автономії волі сторін в деліктних правовідносинах, 

ускладнених іноземним елементом. Проте, хоча попередній вибір права 

традиційно вважається неприпустимим, на практиці зустрічаються 

виключення із загального підходу. Наприклад, Касаційний Суд у рішенні 

по справі у 1998 р. дозволив сторонам укласти угоду про застосування 

французького права, не дивлячись на те, що відповідно до Гаазької 



56 

конвенції про право, що застосовується до дорожньо-транспортних 

пригод від 4 травня 1971 року, у справі мало застосовуватись право 

Джибуті. 

На сучасному етапі розвитку міжнародного приватного права є й 

інші приклади застосування lex voluntatis до недоговірних зобов’язань. З 

цього приводу Кисіль В.І. зазначає, що хоча такий підхід є нетиповим при 

вирішенні колізій у сфері деліктів у зарубіжному законодавстві є 

приклади застосування lex voluntatis. Зокрема у статті 133 швейцарського 

закону про міжнародне приватне право встановлено, що у будь-який час 

після настання події, яка завдала шкоди, сторони можуть домовитись про 

застосування закону суду. На думку цитованого автора, це положення є 

унікальним прикладом односторонньої колізійної норми, що ґрунтується 

на критерії автономії волі (можливість вибору права обмежується тут 

одним єдиним правопорядком – lex fori) [50, С. 270]. 

У другій половині ХХ ст. в колізійно-правовому регулюванні 

деліктних зобов’язань відбулись значні зміни, зокрема було 

запропоновано ідею гнучкого підходу (рroper law) при вирішенні 

колізійних питань. Суть цієї ідеї полягає у застосуванні до правовідносин 

права тієї країни, з якою вони найбільш тісно пов’язані. Норми, які 

містять подібну формулу прикріплення, отримали назву «гнучких» 

колізійних норм, оскільки найбільш тісний зв'язок конкретних 

правовідносин з правом тієї чи іншої держави встановлюється самим 

судом шляхом тлумачення всіх обставин справи [150, С.882]. 

Манукян М.А. відзначає, що з часу свого виникнення концепція 

визначення права, що підлягає застосуванню до деліктних зобов’язань за 

колізійною прив’язкою рroper law, сприймалась неоднозначно, а критика 

цього підходу була пов’язана із відсутністю визначеного критерію 

колізійної прив’язки [68, С. 21]. 

Разом з тим, попри те, що принципу рroper law притаманний 

певний суб’єктивізм, за який ця колізійна прив’язка піддається критиці, 
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вона отримала значне поширення. Адже в умовах ускладнення 

міжнародних приватноправових зв’язків вибір компетентного права на 

підставі якогось одного формального критерію не завжди призводить до 

вибору права, яке здатне адекватно врегулювати певні відносини. 

Навпаки, встановлення права, яке підлягає застосуванню з урахуванням 

всіх обставин даних відносин, більше відповідає життєвим потребам. 

«Гнучкі» колізійні норми знайшли закріплення у законодавстві 

європейських країн. Наприклад, у статті 15 Федерального Закону 

Швейцарії 1987 р. «Про міжнародне приватне право» закріплено 

пріоритет гнучкого колізійного регулювання, а саме встановлено, що 

право, на застосування якого вказує цей закон, не застосовується, якщо з 

урахуванням всіх обставин справи очевидно, що воно має з цим правом 

незначний зв'язок і одночасно набагато більший зв'язок із правом іншої 

держави. Ще одним прикладом може бути Федеральний закон Австрії 

1978 р. «Про міжнародне приватне право», у якому категорії «найбільш 

тісний зв'язок» надається значення не лише загального принципу, але й 

конкретної правової норми, що обмежує дію колізійного правила lex loci 

delicti. Відповідно до параграфу 48 цього закону недоговірні вимоги про 

відшкодування шкоди визначаються за правом тієї країни, у якій 

відбулись дії, що завдали шкоди. 

Ще однією «гнучкою» колізійною прив’язкою, яка застосовується 

до недоговірних зобов’язань, є закон спільного місця проживання (lex 

domicilii). Наприклад, відповідно до статті 133 Закону Швейцарії 

передбачено дві ситуації у разі вчинення делікту: 1) делінквент і 

потерпілий мають місце проживання в одній країні; 2) сторони делікту 

живуть у різних країнах. У першому випадку буде застосовуватися право 

країни їх загального місця проживання – передбачається, що сторони 

найбільш тісно пов’язані саме з цим правом, а у другому випадку діє lex 

loci. Таким чином, законодавець передбачив відступ від жорсткої 

прив’язки і закріпив прив’язку до права спільного місця проживання. 
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Пріоритет спільного місця проживання сторін при визначенні права, що 

застосовується до деліктних зобов'язань, передбачено і в законодавстві 

інших європейських країн (наприклад, Італійським Законом про реформу 

італійської системи міжнародного приватного права 1995 року, 

правилами указу про міжнародне право Угорщини 1979 року тощо). 

Відносно колізійного регулювання недоговірних зобов’язань, які не 

пов’язані із деліктами, їх виокремлення від деліктів у міжнародному 

приватному праві відбулось лише у другій половині ХХ століття. Саме 

тому у науковій літературі з міжнародного приватного права практично 

відсутні спеціальні дослідження таких недоговірних зобов’язань, як 

безпідставне збагачення, ведення чужих справ без доручення, хоча у 

більшості праць вони згадуються поряд з деліктними зобов’язаннями 

[49,С. 132; 119,С. 395; 2, С.347; 70, С. 395]. 

Розглядаючи питання вибору права у квазідоговірних зобов’язаннях 

(з ведення чужих справ, опіки, безпідставного збагачення тощо), Вольф 

М. у своїй праці, що вийшла у середині ХХ ст., писав, що у жодній країні 

суди не мали достатніх приводів для розробки принципів, які могли б 

регулювати обрання права, що підлягає застосуванню. У зв’язку з цим 

автор висуває деякі пропозиції щодо колізійних прив’язок, а саме: у разі 

виникнення квазідоговірних зобов’язань у зв’язку із переходом права 

власності або інших прав (наприклад, вимоги, засновані на 

безпідставному збагаченні) вимоги про зворотну передачу майна мають 

регулюватись тим правом, за яким відповідач набув право власності; 

право відкликання подарованого дарувальником, яке передбачено 

окремими правовими системами, має регулюватись тим правом, за яким 

здійснено дарування [17, С. 531]. 

На думку Ісада М., зобов’язання із безпідставного збагачення, 

сплати неіснуючого боргу або ведення чужих справ без доручення 

зазвичай підпорядковуються місцю їх виникнення (територіального 

закону). Разом із тим він підкреслює, що найчастіше безпідставне 
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збагачення або сплата неіснуючого боргу є наслідком попередньої 

економічної діяльності. Зокрема, у разі, коли в основі полягає недійсний 

договір, виникає питання: чи не слід у даному випадку вважати 

компетентним право договору, а не територіальний принцип? Не існує 

єдиної думки і стосовно ведення чужих справ без доручення, зокрема, на 

думку одних юристів, слід застосовувати закон місця, де вчинено не 

доручену дію, а на думку інших, – закон місця знаходження майна [47, С. 

186]. 

Думку про неможливість встановлення єдиного загального 

критерію для обрання права, що має застосовуватись для справ з 

безпідставного збагачення, підтримує і німецький вчений Раапе Л. У 

зв’язку з цим він пропонує різні прив’язки залежно від того, чи пов’язане 

безпідставне збагачення із правопорушенням чи ні. У першому випадку 

він пропонує робити прив’язку до статуту відносин, у другому – до права, 

на нормах якого засновано придбання особи, яка збагатилась (право місця 

вчинення дії і подій, які викликали правові наслідки) [90, С. 497-501]. 

Крім названих класичних недоговірних зобов’язань, які були відомі 

ще римському праву у другій половині XX ст., виокремились нові 

інститути. Наприклад, серед деліктних зобов’язань – зобов’язання із 

шкоди, спричиненої товаром або послугою, із недобросовісної 

конкуренції. Застосування до них класичних колізійних прив’язок 

деліктних зобов’язань, за твердженням окремих науковців не викликає 

дискусій у науці та законодавчій практиці – до них застосовується lex loci 

delicti, яка і нині залишається домінуючою [24, С. 1107]. 

Разом із тим, у літературі відзначається, що особливістю 

колізійного регулювання недоговірних зобов’язань у сучасному 

міжнародному приватному праві є ускладнення техніки регулювання, 

поступовий перехід від простих колізійних норм до складних за рахунок 

відмови від жорстких прив’язок на користь більш гнучких та розширення 

застосування принципу автономії волі [84, С. 315]. Ця тенденція особливо 
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яскраво проявляється у європейському міжнародному приватному праві, 

зокрема, й у положеннях Регламенту «Рим ІІ», які будуть розглянуті у 

межах II розділу цієї роботи. 

 

1.3. Історія уніфікації колізійних норм у сфері недоговірних 

зобов’язань 

 

Науково-технічний прогрес та процеси інтернаціоналізації 

суспільного життя, масштабні міграційні процеси, істотно збільшують 

потребу у регулюванні приватних відносин з іноземним елементом та 

зумовлюють бурхливий розвиток міжнародного приватного права, 

зокрема і у сфері недоговірних зобов’язань. 

Як відомо, міжнародне приватне право застосовує два методи 

правового регулювання – колізійний та уніфікований (або прямий). 

Метод колізійного регулювання, передбачає вирішення питання про те, 

право якої країни підлягає застосуванню для врегулювання тих чи інших 

конкретних відносин, пов’язаних з наявністю в них іноземного елементу. 

Уніфікований метод правового регулювання полягає у створенні 

однакових матеріально-правових норм, внаслідок чого різнорідні 

положення національного законодавства окремих країн замінюються 

однорідними правовими приписами, призначеними для безпосереднього 

врегулювання [126, С. 59]. Застосування цього методу є досить зручним і 

нині охоплює значну кількість інститутів міжнародного приватного 

права. 

На сучасному етапі розвитку міжнародного приватного права воно 

являє собою складне комплексне явище, адже на законодавчому рівні 

поєднує досягнення у сфері міжнародного права, приватного та 

процесуального права окремих країн, а на доктринальному – теоретичні 

здобутки як національного права країн, порівняльного правознавства, так 

і власне міжнародного приватного права. 
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Колізійне право, яке пропонує регулювання міжнародних 

приватних відносин за допомогою обрання приватного права якоїсь однієї 

країни, як відзначає Довгерт А.С., є непростим та не зовсім зручним 

юридичним механізмом, особливо якщо брати до уваги значні труднощі, 

пов’язані з тлумаченням та застосуванням міжнародного права. Тому 

людство, як тільки напрацювало відповідний інституційний потенціал 

міжнародного співробітництва (систему міжнародних організацій), 

почало спрощувати правове регулювання міжнародної торгівлі та 

міжнародного спілкування за допомогою уніфікації (частково 

гармонізації) матеріальних писаних норм та звичаїв у сфері міжнародних 

приватних відносин [26, С. 97-98]. 

Нині уніфікація та гармонізація міжнародного приватного права є 

однією з основних тенденцій його розвитку і досить часто позначається 

узагальнюючим терміном «зближення законодавств». Створення 

одноманітних норм цивільного права може відбуватись з використанням 

різних правових інструментів. Зокрема, як відзначає Маковський А.В., 

деякі правила стали загальними правовими нормами для багатьох країн у 

результаті прийняття їх кожною країною окремо, а деякі норми 

міжнародного приватного права стали загальними в результаті 

міжнародних конвенцій [67, С. 26-33]. 

На думку Анселя М., чинниками, які зумовлюють уніфікацію, є, з 

одного боку, прагнення забезпечити чіткі гарантії в області міжнародної 

торгівлі, а з іншого – запобігти за допомогою однакових актів складності 

та невизначеності, які породжуються колізіями законів [72, С. 308]. 

Прагнення до створення універсального – всесвітньо цивільного 

права – висловлювалися протягом багатьох століть і обмірковувалось як 

філософами (Цицерон, Аквінський Х., Кант І. та ін.), так і 

представниками юридичної науки (Нєволін К., Комаровський Л. О., 

Казанський П. Є. та ін.). Всесвітньо цивільне право за Кантом І. – це 
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всезагальні закони, яких повинні дотримуватись всі народи у своїх 

взаємовідносинах [26, С. 96]. 

Перша спроба практичного втілення ідеї загальної уніфікації 

цивільного права відбулася у ще у XIX ст., у Латинській Америці, коли на 

Панамському Конгресі у 1826 р. була укладена перша офіційна угода про 

уніфікацію. Більш вагомі результати розпочатого процесу уніфікації було 

отримано дещо пізніше, коли у 1888-1889 р.р. на Конгресі у Монтевідео 

шість латиноамериканських держав затвердили дев’ять договорів, які, по 

суті, становили всеосяжний кодекс міжнародного приватного права та на 

шостій Панамериканській конференції 1928 р. у Гавані, де було прийнято 

так званий кодекс Бустаманте. Останній складається із 437 статей, 

структурованих на вступний розділ і чотири книги: Міжнародне цивільне 

право, Міжнародне торговельне право, Міжнародне кримінальне право й 

Міжнародний процес. Кодекс Бустаманте до цього часу залишається 

неперевершеним уніфікованим нормативним актом, котрий здійснив 

суттєвий вплив на розвиток колізійного права в усьому світі. По суті, він 

є сьогодні єдиною досить повною уніфікацією колізійно-правових норм 

[82]. 

Серед договорів, спрямованих на уніфікацію норм цивільного 

права, можна виокремити дві групи: по-перше, договори, спрямовані на 

створення одноманітних колізійних норм цивільного права, або договори, 

які визначають порядок обрання права країни, що має застосовуватись до 

цивільних правовідносин; по-друге, договори, які спрямовані на розробку 

одноманітних норм матеріального (тобто неколізійного) цивільного 

права. 

У свою чергу уніфікацію матеріальних норм цивільного права 

поділяють на пряму та непряму. Обидва способи в результаті 

передбачають створення одноманітної норми, при цьому, якщо в угоді 

закріплено обов’язок держави дотримуватись припису одноманітної 

норми, яка вміщена до неї, тоді така уніфікація зветься прямою. У разі ж 
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якщо держава бере зобов’язання дотримуватись приблизного закону або 

приблизної норми закону, зазначених у міжнародному договорі, тоді її 

можна охарактеризувати як непряму уніфікацію [35, С. 84-85]. Ефект 

уніфікації колізійних та матеріальних норм, а також прямої та непрямої 

уніфікації безумовно є різним. При цьому найбільш ефективними є 

міжнародні угоди, що містять правові норми, які придатні до 

застосування у внутрішньодержавному праві без зміни самої правової 

норми, тобто ті, що закріплені з використанням методу прямої уніфікації. 

Менший ефект мають уніфіковані міжнародні договори, які містять 

непрямі уніфіковані норми, які зобов’язують учасників угоди встановити 

у своєму законодавстві таку норму, зміст якої лише приблизно визначено 

у договорі [67, С. 26-33]. 

Імплементація уніфікованих норм у національну правову систему 

здійснюється двома способами: шляхом відсилки та інкорпорації. 

Відсилка передбачає включення до національного права норми, яка 

відсилає до приписів міжнародного права і тим самим надає їм юридичної 

сили на території країни. Інкорпорація – це прийняття у національному 

законодавстві норм, які відповідають міжнародному договору шляхом їх 

повторення, конкретизації і адаптації до національних особливостей. Така 

система національно-правової імплементації була розроблена радянським 

вченим Мюлерсоном Р. А. [75, С. С.59-60, 69] 

Інше місце уніфікованої норми визначено теоріями 

безпосереднього застосування міжнародних договірно-правових норм, 

«трансформації», «рецепції», «санкціонування». Зокрема, під 

трансформацією розуміється правовий механізм надання нормам 

міжнародних договорів сили національного права: 1) шляхом 

встановлення загальної норми (генеральна трансформація); 2) шляхом їх 

текстуального відтворення у законі у вигляді положень, адаптованих до 

національного права, або шляхом надання законодавцем згоди на їх 

застосування в інший спосіб [71, С. 85-86]. Згідно теорії 
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«санкціонування» будь-яка норма міжнародного приватного права, яка 

чинна у межах території юрисдикції держави, незалежно від її 

національної або міжнародно-правової природи має свідомо пройти через 

волю держави, тобто бути санкціонована або узгоджена із законодавцем 

[3, С. 147]. 

Поширення відповідальності за спричинення транскордонних 

деліктів призвело до того, що на сучасному етапі такі відносини все 

більше регулюються шляхом укладення універсальних міжнародних 

договорів. Така тенденція дозволила деяким дослідникам навіть ставити 

питання про міжнародне деліктне право, щодо якого, як стверджується, у 

судовій практиці та доктрині, чітко простежується тенденція 

класифікувати окремі види правопорушень (наприклад, такі як 

відповідальність за зіткнення суден, шкоду навколишньому середовищу). 

Нині існує значна кількість конвенцій універсального характеру, що 

містять здебільшого матеріально правові норми, у яких регулюються 

питання відповідальності за вчинення тих чи інших деліктів. Наприклад, 

Римська конвенція про збитки, завдані іноземними повітряними суднами 

третім особам на поверхні 1952 р., Міжнародна Конвенція про 

відповідальність операторів ядерних суден 1962 р., Конвенція Організації 

Об'єднаних Націй про відповідальність операторів транспортних 

терміналів у міжнародній торгівлі 1991 р. 

У сфері уніфікації колізійних норм значну роль відіграє Гаазька 

Конференція з міжнародного приватного права. Ця постійно діюча 

міждержавна організація, яка була створена ще у 1897 р., займається 

питаннями колізії законів, конфлікту юрисдикцій та надання правової 

допомоги. 

Ісад М. відзначає, що ідея загальної кодифікації колізійних норм 

нині майже нездійсненна, тому Конференція намагається досягти успіху у 

окремих питаннях, перш за все, шляхом уніфікації колізійних норм, хоча 

у окремих випадках вона використовувала і матеріальні норми 
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міжнародного приватного права з метою створення одноманітного 

міжнародного правила. Проте такі випадки надзвичайна рідкість, 

оскільки висувались міркування, що матеріальні норми не належать до 

міжнародного приватного права і, відповідно, діяльність щодо їх 

уніфікації виходить за межі компетенції Конференції [47, С. 31]. 

Серед Конвенцій прийнятих у рамках Гаазької Конференції є й ті, 

що стосуються уніфікації норм у сфері недоговірних зобов’язань. 

Зобов’язання із спричинення шкоди внаслідок дорожньо-

транспортних пригод регулюються Гаазької конвенції про право, що 

застосовується до дорожньо-транспортних пригод, яка була прийнята на 

одинадцятій сесії Гаазької Конференції з міжнародного приватного права 

в Гаазі 4 травня 1971 року (Україна приєдналась до Конвенції 

15.06.2011 р.) [55]. 

У преамбулі цього документу відзначається, що держави, які 

підписали цю Конвенцію бажають встановити спільні положення про 

право, що застосовується до цивільної недоговірної відповідальності, яка 

виникає внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Відповідно до статті 3 

Конвенції правом, що застосовується, є внутрішнє право держави, у якій 

відбулася пригода. 

Проте, з цього загального принципу у статті 4 робиться чимало 

виключень. Наприклад, у випадках, коли до пригоди причетний лише 

один транспортний засіб і його зареєстровано в державі, іншій ніж та, у 

якій відбулася пригода, застосовується внутрішнє право держави 

реєстрації для визначення відповідальності: стосовно водія, власника чи 

будь-якої іншої особи, яка має контроль над транспортним засобом або 

речове право на нього, незалежно від їхнього постійного місця 

проживання; стосовно потерпілого, який є пасажиром і постійне місце 

проживання якого знаходиться в Державі, іншій, ніж та, у якій відбулася 

пригода; стосовно потерпілого, який перебуває поза транспортним 
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засобом на місці пригоди й постійне місце проживання якого знаходиться 

в державі реєстрації. 

Виключення із загального правила статті 3 робиться і для випадків, 

коли є два чи більше потерпілих, а право, що застосовується, 

визначається окремо для кожного з них за правилами статті 4. 

Відповідно до статті 8 Конвенції право, що застосовується, 

визначає, зокрема: 1) підставу й обсяг відповідальності; 2) підстави для 

звільнення від відповідальності, будь-якого обмеження відповідальності й 

будь-якого розподілу відповідальності; 3) наявність і види шкоди чи 

збитків, які можуть підлягати відшкодуванню; 4) види та обсяг збитків; 

5) можливість переходу права на відшкодування; 6) осіб, яким завдано 

збитків та які можуть вимагати їхнього відшкодування від свого імені; 

7) відповідальність довірителя за дії свого агенту чи роботодавця за дії 

свого працівника; 8) строки давності, у тому числі норми стосовно 

початку перебігу строків давності й переривання та зупинення цих 

строків. 

Цікавим є положення статті 11 Конвенції, згідно з яким 

застосування цієї Конвенції не залежить від будь-якої вимоги взаємності. 

Вона застосовується, навіть якщо право, що застосовується, не є правом 

договірної держави. 

Підсумовуючи можна зазначити, що Конвенція по суті уніфікує 

колізійне право і пропонує класичну колізійну прив’язку у деліктних 

зобов’язаннях – закон місця вчинення делікту (lex loci delicti). При цьому 

особливість Конвенції полягає у її універсальності, адже вона підлягає 

застосуванню, якщо право, що застосовується, не є правом договірної 

держави. 

Зобов’язання із спричинення шкоди, яка виникла внаслідок 

недоліків товару, регламентуються Гаазькою Конвенцією про право, що 

застосовується до відповідальності виробника (1973 р.) 
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Конвенція визначає право, що має застосовуватись до 

відповідальності виробника за шкоду, заподіяну його товаром, 

включаючи збиток, понесений внаслідок неправильного опису товару або 

відсутності опису його властивостей і методу використання. До переліку 

осіб, відповідальних за товар, відповідно до статті 3 Конвенції крім 

виробника внесено виробника первинного продукту, постачальника 

товару, інших осіб (наприклад тих, хто несе відповідальність за ремонт, 

зберігає товар, бере участь у виробництві товару тощо). Конвенція 

встановлює, що до деліктних правовідносин застосовується право країни, 

у якій має звичайне місцезнаходження потерпілий, якщо він придбав 

товар у цій країні або ця ж країна є місцем основної діяльності виробника 

(ст.4). 

У той же час статтею 5 передбачена низка винятків, зокрема: якщо 

місце проживання потерпілого і місце діяльності відповідальної особи 

знаходяться в одній державі, то застосовується право місцезнаходження 

відповідальної особи; якщо співпадають місце проживання потерпілого і 

місце, де він придбав товар, то застосовується право цієї держави. Згідно 

статті 6 Конвенції, у разі, якщо не застосовується право, вказане у статтях 

4 і 5, то застосовується право держави, де розташовується основне місце 

діяльності відповідальної особи, (крім випадків, коли позивач не засновує 

свої вимоги на праві сторони, де була завдана шкода). Таким чином, 

закріплюється певна свобода вибору сторони. 

Загальний підхід до надання розширених прав в сфері вибору 

закону, що застосовується, відносно цього виду відповідальності дещо 

«пом’якшуються» нормою ст. 7 Конвенції, відповідно до якої право 

країни настання шкоди і право країни місця проживання потерпілого не 

може застосовуватися, якщо особа, яка завдала шкоди, не могла 

розумним чином передбачати той факт, що товар поширюватиметься в 

цій країні. Конвенція не містить положень про право потерпілого 

пред’явити вимоги безпосередньо страховику цивільної відповідальності, 
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оскільки в цій сфері такого роду страхування поширене набагато рідше, 

ніж в сфері, наприклад, дорожньо-транспортних подій. Ця конвенція 

також містить положення про те, що вона діє, якщо застосуванню 

підлягає право держави - не учасника Конвенції [97]. 

Недоговірні зобов'язання у міжнародному приватному праві також 

є предметом багатосторонніх міжнародних договорів, які стосуються 

питань цивільної відповідальності за окремі види правопорушень. При 

цьому уніфікації піддаються здебільшого питання відповідальності, що 

спричинена джерелами підвищеної небезпеки. Крім того, особливістю 

таких договорів є використання здебільшого не колізійного, а прямого 

методу, який передбачає вміщення до тексту угод уніфікованих 

матеріально-правових норм. 

До таких договорів можна віднести, наприклад, Міжнародна 

конвенцію щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які 

призводять до забруднення нафтою (Брюссель, 1969 р.). Конвенція 

забезпечує отримання відповідного відшкодування особам, що зазнали 

збитків внаслідок забруднення, викликаного витоком і зливом нафти з 

судів, та визначає межі відповідальності винної сторони. Згідно Конвенції 

не встановлюється обмеження розміру відшкодування у разі, якщо шкода 

була завдана в результаті винної поведінки власника морського судна, 

його службовців і агентів. 

Власник морського судна не відповідає за збитки від забруднення, 

якщо доведе, що вони є результатом військових або інших подібних дій 

або стихійного явища, неминучої і непереборної, винної поведінки третіх 

осіб або неправомірних дій влади. Конвенція також звільняє власника 

морського судна від відповідальності за збиток, викликаний винними 

діями потерпілого. Крім того, норми Конвенції передбачають заходи 

забезпечувального характеру для покриття збитку, включаючи 

страхування відповідальності, надання банківських гарантій тощо, та 
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встановлює обов’язок з їх здійснення як власниками морських суден, так і 

державами - учасниками Конвенції [8, С.18]. 

Прикладом міжнародного договору, що уніфікує недоговірні 

зобов’язання із деліктів, є Римська конвенція про збитки, завдані 

іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні (1952 р.). 

Ця Конвенція застосовується у випадках, коли шкода завдана під 

час знаходження повітряного судна в польоті, та встановлює 

відповідальність за завдання шкоди третім особам на поверхні 

експлуатанта повітряного судна, що відповідає також за дії своїх 

службовців і представників. Згідно приписів Конвенції відшкодуванню 

підлягає шкода, заподіяна у результаті смерті, тілесного ушкодження та 

знищення або псування майна. Відповідальність за цією Конвенцією має 

об’єктивний характер і не залежить від провини, а позовна давність 

встановлюється у межах дворічного терміну з дати події. Крім того норми 

конвенції регламентують підсудність цієї категорії справ та порядок 

виконання рішень іноземних судів однієї договірної держави на території 

іншої. 

Ряд конвенцій діє у сфері відшкодування шкоди за ядерний збиток, 

зокрема, це такі багатосторонні договори як: Конвенція про 

відповідальність перед третьою стороною в галузі ядерної енергії (Париж, 

1960 р.), Міжнародна Конвенція про відповідальність операторів ядерних 

суден (Брюссель, 1962 р.); Віденська конвенція про цивільну 

відповідальність за ядерну шкоду (1963 р.). Згадані Конвенції виходять, 

як правило, з принципу компетентності судів країни, в якій сталася 

відповідна подія та необхідності застосування права країни суду (lex fori). 

Віденська Конвенція про цивільну відповідальність за ядерну 

шкоду (Брюссель, 1963 р.) має на меті встановлення певних основних 

норм для забезпечення фінансового захисту від шкоди, що виникає 

внаслідок певних видів мирного використання ядерної енергії. 
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Стаття ІІ Rонвенції передбачає відповідальність оператора ядерної 

установки (особа, яка призначена, або визнана державою, що несе 

відповідальність за ядерну установку, її оператором), якщо доведено, що 

така шкода завдана ядерним інцидентом: на його ядерній установці або 

інцидентом, який пов'язаний з ядерним матеріалом, що надійшов з такої 

установки або вироблений у його ядерній установці. Відповідальність 

оператора також настає у ряді інших випадків, передбачених згаданою 

статтею. 

Конвенція встановлює абсолютну відповідальність оператора 

ядерної установки (стаття IV). Повне або часткове звільнення від 

відповідальності можливе, якщо оператор доведе, що ядерна шкода 

виникла повністю або частково внаслідок грубої необережності особи, 

якій завдано шкоду, або у результаті діяння такої особи з наміром завдати 

шкоди, то компетентний суд може, якщо це передбачено його законом, 

звільнити оператора повністю або частково від обов’язку сплатити 

відшкодування. При цьому характер, форма і розмір відшкодування так 

само як справедливе його розподілення визначаються законом 

компетентного суду (стаття VIII). 

За умов дотримання положень цієї Конвенції, характер, форма і 

розмір відшкодування так само, як і справедливий розподіл 

відшкодування визначаються законом компетентного суду. 

Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану 

космічними об'єктами (1972 р.) [54] передбачає правила і процедури щодо 

відповідальності за збиток, заподіяний космічними об’єктами, і 

забезпечення, у тому числі, невідкладної виплати повної і справедливої 

компенсації потерпілим. Закріплюючи міждержавні зобов'язання в цій 

області, Конвенція в той же час передбачає, що ніяке її положення не 

перешкоджає державі, фізичним або юридичним особам, яких вони 

можуть представляти, порушити позов до судів або пред'явити відповідну 
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вимогу в органи держави, яка здійснює або організовує запуск космічного 

об'єкту або з території або з установок якого здійснюється запуск об’єкта. 

Згідно Конвенції, держава, яка запускає космічний об’єкт, несе 

абсолютну відповідальність за виплату компенсації за шкоду, яка 

спричинена її космічним об’єктом на поверхні землі або повітряному 

судну, яке знаходиться у польоті. Стаття ІІ Конвенції розуміє під 

державою, що запускає космічний об’єкт, державу яка: здійснює або 

організовує запуск космічного об’єкту; державу з території якої або 

установок якої здійснюється запуск космічного об’єкту. 

Звільнення від абсолютної відповідальності можливе, якщо держава 

доведе, що завдана шкода повністю або частково є результатом грубої 

недбалості або діяння, які вчинені з наміром нанести шкоду з боку 

сторони держави-позивача, або фізичних чи юридичних осіб, яких вони 

представляють (стаття VI). 

Положення Конвенції відповідно не застосовуються у разі завдання 

шкоди спричиненої запуском космічного об’єкту громадянам країни, яка 

здійснила його запуск, або іноземним громадянам у той час, коли вони 

беруть участь у операціях, пов’язаних з цим космічним об’єктом або у 

той час, коли вони знаходяться за запрошенням держави у безпосередній 

близькості до району запуску чи повернення об’єкту (до статті VII). 

У 1996 році була прийнята Міжнародна конвенція про 

відповідальність і компенсацію за збиток у зв'язку з перевезенням морем 

небезпечних і шкідливих речовин, відповідно до якої за збиток, 

заподіяний будь-якими такими небезпечними і шкідливими речовинами в 

ході перевезення, відповідає власник судна з моменту їх вступу на будь-

яку частину суднового устаткування при вантаженні до моменту 

припинення їх знаходження на будь-якій частині суднового устаткування 

при розвантаженні. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Недоговірні зобов’язання складають найбільш численну групу 

зобов’язань, оскільки охоплюють всі зобов’язання, які виникають з інших 

підстав ніж договір. Тому у цивільно-правовій доктрині зарубіжних, 

зокрема європейський країн, відсутнє єдине визначення недоговірних 

зобов’язань. Спільна риса таких зобов’язань – підстава виникнення, вони 

виникають не з договору, а з порушення обов’язку, визначеного 

об’єктивним правом у випадках, коли між сторонами існує лише 

фактичний, а не юридичний зв’язок. 

Отже, у найбільш загальному вигляді недоговірні зобов’язання у 

сучасному цивільному праві можна визначити, як зобов’язання, що 

виникають з інших підстав ніж договір. 

Умовно недоговірні зобов’язання можна класифікувати на дві 

великі групи: деліктні зобов’язання та інші недоговірні зобов’язання, що 

не пов’язані з деліктами. 

Оскільки поняття недоговірного зобов’язання, а також коло 

зобов’язань, які охоплюються цим поняттям є неоднаковим у різних 

державах, то й у міжнародному приватному праві відсутнє єдине 

визначення поняття недоговірні зобов’язання, що є цілком 

обґрунтованим. 

Фундаментальні засади інституту недоговірних зобов’язань були 

розроблені у рамках римського приватного права, яке запропонувало їх 

класифікацію на квазідоговори (aut quasi ex contractu), делікти (aut ex 

delicto), квазіделікти (aut quasi ex delicto). До основних видів 

квазідоговірних зобов’язань було віднесено зобов’язання з ведення чужих 

справ (або піклування про чуже майно) та зобов’язання внаслідок 

безпідставного збагачення однієї особи за рахунок іншої. 
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Доробок римських юристів мав вирішальний вплив на формування 

сучасного інституту недоговірних зобов’язань, адже запропонована ними 

класифікація підстав виникнення та основні види недоговірних 

зобов’язань у значній мірі, хоча й з певною модифікацією, знайшли 

закріплення у цивільному законодавстві європейських країн. 

Якісно новий етап розвитку недоговірних зобов’язань пов’язаний з 

кодифікацією цивільного права на європейському континенті у ХІХ 

столітті, коли інститут недоговірних зобов’язань знайшов своє 

закріплення у Цивільному Кодексі Наполеона (1804р.) та Німецькому 

Цивільному Уложенні (1900р.). 

При цьому французька правова доктрина сприйняла римську 

класифікацію недоговірних зобов’язань (з квазідоговору, делікту, 

квазіделікту) та доповнила її зобов’язаннями, що виникають із закону. 

Німецький законодавець відмовився від складної конструкції 

квазідоговорів та квазіделіктів, яка була закріплена у Французькому 

Цивільному Кодексі. Німецьке Цивільне Уложення до недоговірних 

зобов’язань віднесло: деліктну, або недозволену, поведінку; ведення 

справ без доручення; неправомірне збагачення. У сучасній німецькій 

правовій доктрині всі ці недоговірні зобов’язання також відносять до 

зобов’язань, що виникають в силу закону, класифікуючи тим самим 

зобов’язання на ті, що виникають з юридичного правочину та закону. 

Розвиток правової доктрини, наукових досліджень, законодавства у 

сфері недоговірних зобов’язань як у римському приватному праві, 

цивільному праві окремих європейських країн пов’язаний перш-за-все із 

розвитком інституту деліктних зобов’язань. Інститут недоговірних 

зобов’язань, що не пов’язані із деліктами тривалий час, починаючи від 

римської правової традиції, був представлений фактично зобов’язаннями 

з безпідставного збагачення та діями в чужому інтересі без доручення. 

Основною тенденцією розвитку інституту недоговірних 

зобов’язань, починаючи з другої половини ХХ століття, є істотне 
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збільшення деліктних зобов’язань, за рахунок виникнення нових 

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. 

Уніфікацію колізійного регулювання недоговірних зобов’язань на 

теренах континентальної Європи умовно можна поділити на два етапи: 

1) друга половина XX ст. і до прийняття Регламенту «Рим ІІ» (2007р.) 

уніфікація відбулася шляхом участі окремих європейських країн у 

багатосторонніх міжнародних договорах, які містять матеріально-правові 

норми щодо відповідальності за вчинення деліктів у окремих сферах, 

пов’язаних з використанням джерел підвищеної небезпеки; 2) з 2007р по 

теперішній час, уніфікація шляхом прийняття вторинних джерел права 

ЄС, яка представлена нині єдиним джерелом - Регламентом «Рим ІІ». 

Найбільш поширеною та традиційною колізійною прив’язкою, яка 

застосовувалась у країнах континентального права до недоговірних 

зобов'язань до уніфікації колізійного регулювання у країнах-членах ЄС на 

підставі Регламенту «Рим ІІ» було право місця вчинення правопорушення 

– 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 за аналогією ті ж підходи, що були 

напрацьовані стосовно деліктних зобов’язань. Конкуренцію lex loci delicti 

commissi у європейських країнах протягом багатьох століть складав закон 
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суду – lex fori, роль якого поступово збільшувалась починаючи з ХХ 

століття, адже врахування національного правопорядку та правопорядку 

країни, де 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: 1) 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; 2) відходу від жорсткої прив’язки на 

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

автономії волі та вже зазначеного закону суду. 
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РОЗДІЛ 2 

Регламент ЄС про право що застосовується до недоговірних 

зобов’язань («Рим ІІ») 

2.1. Передумови прийняття Регламенту «Рим ІІ» та його роль в 

уніфікації міжнародного приватного права у Європі 

Процес уніфікації міжнародного приватного права в рамках 

Європейського Союзу розпочався у 1957 році на підставі Договору про 

Заснування Європейського Економічного Співтовариства, коли низка 

європейських країн, спираючись на такі цінності, як: європейський вимір, 

зокрема європейський правовий вимір, формування єдиного 

європейського правового простору в рамках більш широкої програми 

створення європейського простору свободи, безпеки і права, юридичної 

визначеності та ін., керуючись принципами часткового або повного 

злиття відповідного правового матеріалу, спрямували свої зусилля на 

головну мету – уніформізм, як колізійного права, так і матеріального та 

процесуального європейського права за допомогою ухвалення 

регламентів, директив та міжнародних конвенцій в рамках ЄС, 

намагаючись утворити не тільки когерентне колізійне право, а й 

когерентне матеріальне та процесуальне право у формі єдиних 

європейських Цивільного кодексу та Цивільного процесуального кодексу 

[115, С.615]. 

Уніфікація колізійних норм у рамках ЄС поставила на порядок 

денний можливість обмеження компетенції інституцій ЄС у питанні щодо 

прийняття актів, які містять колізійні норми. Одним із таких обмежень 

можна вважати припис, вміщений до статті 65 Договору про Заснування 

Європейського Співтовариства, який передбачає, що заходи в галузі 

правового співробітництва повинні прийматися в тій мірі, в якій це 

необхідно для належного функціонування внутрішнього ринку. 
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У контексті цієї норми серед фахівців виникла дискусія щодо 

можливості прийняття на рівні ЄС колізійних норм універсального 

характеру, які дозволяють суду в ЄС зробити вибір не тільки між 

матеріальними нормами країн-членів ЄС, а й між будь-якими правовими 

системами двох або більше держав, що знаходяться як в рамках ЄС, так і 

поза його межами. 

Зокрема існувала думка, згідно якої, на рівні ЄС можна закріпити 

лише колізійні норми, що підлягають застосуванню в спорі за участю 

сторін, що мають звичайне місцезнаходження на території різних країн-

членів ЄС, адже лише такі спори мають відношення до функціонування 

внутрішнього ринку ЄС. Щодо визначення права, яке має застосовуватись 

у разі спору між особами з країн ЄС та особами з третіх країн, то вони 

мають вирішуватись на основі колізійних норм кожної держави-члена ЄС 

окремо, тобто на підставі не уніфікованих норм [138, C. 203]. 

Разом із тим, висловлювались і протилежні погляди, наприклад, 

німецький дослідник К. Кройцер підтримав універсалізацію колізійних 

норм на рівні ЄС. Адже, на його погляд, функцією колізійного права є 

розв’язання і запобігання колізій. Існування на рівні ЄС колізійних норм 

тільки для вибору між правопорядками країн ЄС і окремо колізійних 

норм окремих країн ЄС, які мають застосовуватись при виборі між 

правом країни ЄС і правом третьої країни, могло б створити додаткові 

колізії і суперечило б суті самих колізійних норм [145, С. 24]. 

Уніфікація міжнародного приватного права в рамках майбутнього 

ЄС розпочалась одразу після заснування Європейського Співтовариства. 

Перший крок на шляху уніфікації було зроблено у сфері процесуального 

права, коли у 1959 р. групою урядових експертів була розпочата робота з 

розробки конвенції з питань міжнародної підсудності та виконання 

судових рішень з цивільних і торговельних справ. В результаті цієї 

роботи на засіданні Ради Міністрів ЄЕС 27 вересня 1968 р. у м. Брюссель, 

Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург і Нідерланди підписали 
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Конвенції про міжнародну підсудність та виконання судових рішень з 

цивільних і торговельних справ (далі-Брюссельська Конвенція 1968 р.) 

[134]. 

Цей міжнародно-правовий документ мав закритий характер, адже 

не передбачав можливості приєднання до нього країн, які не були 

членами ЄЕС. 

Завдяки Брюссельській Конвенції 1968р. для держав-членів 

вказаного товариства було створено єдині правила з питань міжнародної 

підсудності та визнання рішень іноземних судів у майнових спорах. 

Більше ніж за тридцять років чинності Конвенція зазнала численних змін 

і набувала нової редакції у зв’язку із розширенням кола держав-членів 

(1978, 1982, 1989 та 1996р.р.) Крім того, механізм однакового 

застосування положень Конвенції було закріплено у Люксембурзькому 

протоколі про тлумачення Конвенції Судом Європейських Співтовариств 

від 3 червня 1971 р. 

Пізніше зміст Брюссельської конвенції про юрисдикцію, визнання 

та виконання судових рішень у цивільних та торгових справах (1968 р.) 

було перенесено у регламент ЄС – Регламент № 44/2201 від 22 грудня 

2000 р. («Брюссель І») [136]. 

Одночасно із процесом підготовки Брюссельської Конвенції 1968 р. 

постійним представником Бельгії у ЄЕС – Джозефом Ван дер Мьюленом 

у 1967 році було ініційовано створення групи експертів від держав-

членів, які б займалися уніфікацією колізійних норм у шести державах-

членах ЄЕС. В результаті роботи експерти дійшли висновку, що в процесі 

уніфікації колізійного права Європи задля належного функціонування 

спільного ринку ЄЕС необхідно особливо звернути увагу на наступні 

сфери: 

1) право, що застосовується до права власності та майнових 

прав; 
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2) право, що застосовується до договірних та недоговірних 

зобов’язань; 

3) право, що застосовується до форми правових актів та 

доказування; 

4) загальні питання міжнародного приватного права, що 

стосуються попередніх пунктів (зворотне відсилання, застосування 

законодавства іноземних держав, визначення змісту права, набуття права, 

публічний порядок, право та дієздатність, представництво) [139, С. 303]. 

Процес уніфікації міжнародного приватного права паралельно 

тривав і на рівні окремих європейських країн. Зокрема, 3 липня 1969 року 

у Брюсселі було підписано Угоду між урядами Бельгії, Люксембургу та 

Нідерландів щодо одноманітного Закону про міжнародне приватне право. 

Ця угода замінює собою інший документ - угоду, що діяла раніше щодо 

закону про міжнародне приватне право, яка була підписана урядами трьох 

країн 11 травня 1951 року. Проект закону, що є додатком до Угоди 

1969 року враховую критику щодо положень, що містилися у попередній 

версії документу [151, С.406]. 

У статті 14, яка стосувалась деліктів, було закріплено виключення 

із правила прив’язки до місця вчинення протиправної дії: у випадку, якщо 

наслідки протиправної дії належать до юридичної сфери країни іншої ніж 

та, де мала місце така дія, наслідки такої дії повинні регулюватися правом 

такої країни. Проте, текст проекту закону не визначав критеріїв, за якими 

наслідки протиправної дії вважаються такими, що належать до юридичної 

сфери іншої країни. Такий підхід, що здавався революційним у 1951 році, 

у 1969 році був сприйнятий як адекватна позиція щодо вирішення колізій. 

Тим не менше очікувалося, що застосування такого підходу без 

відповідної конкретизації викличе низку непорозумінь у судах при 

вирішенні справ. [151, C.411]. 

Втім, процес ратифікації цієї угоди був призупинений у 1976 р. і 

відповідні приписи так і не набрали чинності [59, C.49]. 
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Підсумком роботи з уніфікації права, що застосовується до 

договірних та недоговірних зобов’язань стала розробка протягом 1970-

1972р.р. проекту Конвенції ЄЕС щодо права, яке застосовується до 

договірних та недоговірних зобов’язань. На стадії підготовки проекту 

дискусія щодо практичної необхідності та пріоритетності уніфікації 

спочатку договірних відносин продовжилась. Наприклад, на думку 

Лоуренса Коллінз уніфікація норм міжнародного приватного права 

шляхом міжнародного договору, що діятиме у сфері публічного 

міжнародного права може обмежити повноваження локальних 

правотворців більше ніж це є прийнятним. Тому, на його погляд, більше 

уваги необхідно приділити питанням публічного порядку внутрішнього 

права (особливо, але не тільки, у сфері трудового права) ніж можуть 

приділити спеціалісти у сфері міжнародного приватного права [133, C.56-

57]. 

Висловлювалась також думка про недоцільність обмеження сфери 

застосування Конвенції лише зобов’язаннями, що виникають із ситуацій 

міжнародного характеру, зокрема така позиція підтримувалась Оле 

Ландо. На його погляд у питанні щодо вибору сторонами права, яке має 

застосовуватись, така вимога є виправданою. Адже більшість колізійних 

норм можуть бути адаптованими до внутрішніх ситуацій в іноземних 

країнах, а виключення таких ситуацій зі сфери дії Конвенції може 

спричинити певний дисбаланс [146, C.50]. 

У проекті Конвенції передбачалось, що як до договірних, так і до 

недоговірних зобов'язань має застосовуватись право держави у якій мала 

місце подія, що спричинила шкоду чи збитки, а також пропонувалось при 

виборі права використовувати принцип найбільш тісного зв'язку. Крім 

того, за правом, яке застосовувалось до цих зобов’язань, визначалися 

також підстави відповідальності, звільнення та обмеження 

відповідальності, коло осіб, що мають право на компенсацію збитків, 

форма та обсяг компенсації збитків тощо. 
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Втім, якщо відсутній суттєвий зв’язок між країною, де відбулася 

подія та ситуацією, то підлягає застосуванню право найбільш тісного 

зв’язку. Такий зв’язок, за нормальних обставин повинен полягати у 

пов’язуючому факторі між постраждалим та особою, що вчинила 

правопорушення, або постраждалою особою та третьою особою, якщо 

відповідальність третьої особи за дії особи, що вчинила правопорушення 

передбачається у ситуації, що мала місце. Отже в проекті Конвенції ЄЕС 

щодо права, яке застосовується до договірних та недоговірних 

зобов’язань чи не вперше було закріплено відмову від lex loci delicti 

commissi як від абсолютного правила [152, C. 12]. 

Під час розробки проекту Конвенції у 1972 році відкрилась сесія 

Гаазької Конференції з міжнародного приватного права. Луї де Вінтер, 

який брав участь у роботі Конференції і був наближений до підготовки 

проекту Конвенції ЄЕС, звернув увагу на зміни у науковому мисленні 

щодо колізійного права і на необхідність вивчення питання, чи повинна 

Конвенція регулювати крім сфери договорів ще й сферу недоговірних 

зобов’язань. Врешті решт робота Конференції призвела до розуміння, що 

окремі види недоговірних зобов’язань заслуговують на окремі формули 

прикріплення. Проте, через загрозу замороження проекту Конвенції на 

регіональному рівні, Гаазька Конференція не стала втручатись у це 

питання [152, C. 20]. 

Попри тривалі дискусії, проект Конвенції щодо права, яке 

застосовується до договірних та недоговірних зобов’язань так і не був 

прийнятий. Очевидно, що створення уніфікованих правил у сфері 

договірного права було значно простішим, а от у сфері недоговірних 

зобов’язань дискусії не припинялися. Крім того, поки розроблявся проект 

Конвенції, членства в ЄЕС у 1978 році набула Велика Британія, яка 

виступила проти включення до тексту Конвенції колізійних норм щодо 

недоговірних зобов'язань. 



82 

Тому, задля досягнення результату, було вирішено прибрати із 

проекту все, що стосується недоговірних зобов’язань. З огляду на це текст 

Конвенції зазнав істотних змін і до предмету його регулювання було 

включено лише питання колізійного регулювання договірних відносин та 

19 червня 1980 р. було прийнято Римську Конвенцію про право, що 

застосовується до договірних зобов’язань [135]. 

Таким чином уніфікація права та колізійних правил у сфері 

недоговірних зобов’язань у рамках ЄЕС так і не відбулася і до цього 

питання повернулися тільки через кілька десятирічь, після заснування 

Європейського Союзу. Лише 14 жовтня 1996 р. було прийнято рішення, в 

якому сформульовано пріоритети співпраці у питаннях цивільного права, 

серед яких було визначено, що Рада має на меті розпочати консультації 

щодо можливості розроблення конвенції щодо права, яке застосовується 

до недоговірних зобов’язань. 

Важливу роль в процесі уніфікації міжнародного приватного права 

в Європі відіграло прийняття Амстердамського договору про внесення 

змін до Договору про Європейський Союз, яким компетенцію щодо 

ухвалення законодавства з цивільних питань було передано 

Європейському Союзу. 

Відповідно до статті 61 (с) Договору про заснування Європейської 

Спільноти Рада має вживати заходів у сфері правового співробітництва у 

цивільних справах відповідно до ст. 65. Дана стаття передбачає, що 

заходи в галузі правового співробітництва у цивільних справах, що мають 

транскордонний характер, повинні прийматися в тій мірі, в якій це 

необхідно для належного функціонування внутрішнього ринку, і повинні, 

в тому числі, забезпечувати відповідність правил держав-членів, що 

стосуються колізії законів і юрисдикції (п. «b») [131]. 

Положення Договору про заснування Європейської Спільноти з 

1 травня 1999 року, з моменту набрання чинності Амстердамським 

договором, дозволяють інститутам ЄС приймати акти (Регламенти і 
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Директиви), спрямовані на уніфікацію колізійних норм країн-членів ЄС. 

Результатом розширення компетенції органів ЄС стали програми з 

перетворення конвенційних джерел міжнародного приватного права та 

міжнародного цивільного процесу в акти вторинного права ЄС і 

підготовка документів у сферах, що раніше не залучались до процесу 

уніфікації. 

Робота над Регламентом, який був покликаний уніфікувати 

колізійні норми щодо недоговірних зобов’язань, продовжилася, у рамках 

Європейської групи з міжнародного приватного права (GEDIP), яка у 

1998 р. направила до Комісії ЄС пропозиції стосовно європейської 

Конвенції про право, що застосовується до недоговірних зобов’язань. 

Надані пропозиції узагальнювали колізійні прив’язки у галузі деліктних 

зобов’язань, що застосовуються у країнах – членах ЄС, а також основні 

підходи до вирішення колізій Гаазької конвенції про право, що 

застосовується до дорожньо-транспортних пригод (1971р.), та Гаазькою 

Конвенцією про право, що застосовується до відповідальності виробника 

(1973 р.). Основні положення проекту GEDIP, а також принципи Римської 

конвенції про право, що застосовується до договірних зобов’язань, стали 

базовими у діяльності Європейської комісії під час підготовки проекту 

Регламенту щодо права, яке застосовується до недоговірних зобов’язань 

[9, С. 26]. 

У 2003 році було опубліковано попередній проект Регламенту Ради 

щодо права, яке застосовується до недоговірних зобов’язань і було 

розпочато публічне обговорення Регламенту. Одночасно, 14 січня 2003 р. 

Європейська комісія надала проект так званої «Зеленої книги» де постало 

питання про необхідність трансформації Римської конвенції 1980 р. про 

право, що застосовується до договірних зобов’язань у правовий 

інструмент ЄС. 

Після набрання чинності Ніццьким договором (1 лютого 2003р.) 

було впроваджено систему співпогодження заходів у сфері співпраці в 
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цивільних, господарських та судових питаннях, і Європейський 

парламент, який раніше мав лише право дорадчого голосу, отримав 

співкомпетенцію з радою ЄС в ухваленні законодавчих актів в ЄС. 

Збільшення компетенції Європейського парламенту мало неабиякий 

вплив на законодавчий процес у ЄС, що згодом призвело до ухвалення 

Регламенту про право, що застосовується до недоговірних зобов’язань 

(так званого Регламенту «Рим II»), який став першим документом, щодо 

якого було досягнуто згоди між цими двома інститутами. 

17 червня 2008 р. було прийнято Регламент № 593/2008 про право, 

що застосовується до договірних зобов’язань («Рим І») [154]. Зазначений 

Регламент замінив Римську конвенцію 1980 р. та закріпив норми, що 

вирішують проблему конфлікту законів щодо найбільш поширеного виду 

зобов’язань приватноправового характеру – зобов’язань, що виникають 

на підставі цивільно-правових або торговельних (комерційних) договорів. 

До сфери застосування Регламенту «Рим І» входять також і договори 

щодо трудових відносин найманих працівників. Разом з тим хоча 

Регламент «Рим І» має деякі відмінності від Римської конвенції 1980р. 

вони не істотно відрізняються від відповідних положень Конвенції, що 

дозволяє зробити висновок, що замість створення повністю нового 

комплексу правил Комісія лише трансформувала існуючу Конвенцію в 

інструмент права ЄС [14, С. 188]. 

Робота над уніфікацією колізійного права ЄС стосовно 

недоговірних зобов’язань завершилась прийняттям Регламенту ЄС 

№864/2007 щодо права, яке застосовується до недоговірних зобов’язань 

(Регламент «Рим ІІ»). Офіційно текст було схвалено Радою 

Європейського Союзу 28 червня 2007 р., а 10 липня 2007 р. – 

Європейським Парламентом. 

Процес прийняття Регламенту виявив низку проблем, зокрема 

тривалий термін підготовки і прийняття Регламенту, адже з моменту 

опублікування Європейською комісією першого проекту Регламенту 
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«Рим ІІ» в травні 2002 року і до прийняття його остаточного тексту 

пройшло більше п’яти років. 

Особливість Регламенту «Рим ІІ» і основна відмінність від Римської 

конвенції 1980 року полягає в тому, що він прийнятий такими 

інститутами ЄС як Європейський Парламент та Рада і є актом вторинного 

права ЄС. Тоді як Римська конвенції 1980 року – міжнародний договір, 

хоча й підписаний країнами-членами ЄС (у той час ЄЕС), але не 

пов’язаний безпосередньо з Римськими договорами 1957 року. 

Регламент є актом прямої дії, який не тільки не може бути змінений 

актами органів держав-членів ЄС, але і зовсім не вимагає їх прийняття, а 

отже, забезпечує безпосереднє застосування закріплених у ньому 

правових норм на території всіх країн ЄС [88, С. 132]. 

Як зазначається в літературі, широке використання регламентів 

пов’язане із швидкою динамікою інтеграційних процесів у ЄС та 

потребою оперативного вирішення питань. Вторинне право рівною мірою 

поширює свою дію на держави-члени та інституції ЄС, а також на 

фізичних осіб. Воно характеризується верховенством відносно джерел 

національного права, прямою дією, інтегрованістю в національне право та 

забезпеченістю юрисдикційним захистом [36, С. 95]. 

Згідно зі ст.3 Регламент «Рим II» має універсальний характер і 

матеріальне право, яке визначається на основі Регламенту, підлягає 

застосуванню незалежно від того, чи є воно правом держави-члена ЄС. 

Регламент повністю замінив колізійні норми держав-членів ЄС (за 

винятком Данії) з питань, врегульованих в ньому щодо правовідносин, які 

виникли після 11 січня 2009 року. Закріплені ним норми застосовуються 

при визначенні права і в спорі за участю українських осіб, який може 

бути розглянутий судом держави-члена ЄС. 

Таким чином, прийняття Регламенту «Рим II» відіграло важливу 

роль у процесі уніфікації міжнародного приватного права в рамках ЄС. 

Після прийняття у 1980 році Римської Конвенції (а згодом на її основі й 



86 

Регламенту «Рим І»), з предмету регулювання якої було виключено 

недоговірні зобов’язання, питання врегулювання колізій у цій сфері 

регламентувалося в основному внутрішніми нормами держав-членів ЄС. 

Прийняття зазначеного Регламенту стало революційним кроком в 

уніфікації міжнародного приватного права ЄС. Оскільки раніше правила 

щодо компетенції судів інших держав-учасниць були частково описані у 

національному праві, а частково уніфіковані в рамках Брюссельської 

конвенції (тепер Брюссельські Регламенти І та ІІ), і не було чіткого 

розуміння щодо правильності застосування таких норм, створювалися 

підстави для такого явища, як forum shopping – феномену, уникнути якого 

можливо лише через уніфікацію колізійних правил [173, С. 131]. 

На думку Чевичалової Ж. В. уніфікація колізійних норм у праві 

Європейського Союзу являє собою єдиний у своєму роді приклад 

уніфікації, оскільки, працюючи за умови не тільки різних національних 

законодавств, а також і різних систем права, завдяки широкому обсягу 

своєї правосуб’єктності ЄС досягає серйозних успіхів у здійсненні 

правової уніфікації в тих галузях, де аналогічні спроби інших 

міжнародних універсальних організацій не вдаються [125, С. 4]. 

Національне законодавство країн-членів ЄС щодо колізійного 

регулювання недоговірних зобов’язань після прийняття Регламенту 

«Рим II» розвивається під його впливом. Наприклад, новий Цивільний 

Кодекс Нідерландів, що набрав чинності 2 січня 2012 року (розділ 14 

книги 10) містить припис, що стосовно деліктів має застосовуватись 

Регламент «Рим II». Згідно статті 33 Закону Польщі «Про міжнародне 

приватне право» від 2011р. зазначено, що право, яке застосовується до 

зобов’язань, які виникають із подій, що не є угодами, визначається 

Регламентом «Рим II». Аналогічні по суті норми містить Цивільний 

Кодекс Румунії 2009р., де у ст. 2.641 передбачено, що до недоговірних 

зобов’язань в міжнародному приватному праві застосовується право 

Європейського Союзу. У статті 48 Закону Австрії «Про міжнародне 



87 

приватне право» (в редакції 2014р.) встановлено, що до тих зобов’язань із 

завдання шкоди, до яких не застосовується Регламент «Рим II», має 

застосовуватись право, яке прямо або опосередковано оберуть сторони. 

Отже на правила, закріплені у Регламенті «Рим II» вже є посилання 

і у внутрішньому праві країн-членів ЄС. Ці правила можуть стати 

основою для вдосконалення законодавства й інших країн, зокрема й 

України. Тому, на наш погляд, можна цілком погодитись з думкою, що 

Регламент Рим II має не лише внутрішньо-європейське, а й світове 

значення [38, С. 207]. 

Одночасно, слід відзначити, що поряд з Регламентом «Рим II» 

продовжують свою дію й інші норми, присвячені колізійному 

регулюванню недоговірних зобов’язань. У преамбулі Регламенту 

наголошено, що дотримання міжнародних зобов’язань, прийнятих на себе 

державами-членами означає, що Регламент не повинен зачіпати 

міжнародні конвенції, сторонами яких є одна чи кілька держав. Про це, 

доречі, йдеться у статті 28 Регламенту «Рим II», яка визначає порядок 

співвідношення Регламенту із існуючими міжнародними конвенціями з 

тих питань, що вже було врегульовано у інших міжнародних документах 

раніше, ще до прийняття Регламенту. 

Наприклад, одним із базових джерел недоговірної відповідальності 

у міжнародному приватному праві Європейського Союзу є Гаазька 

конвенція про право, яке застосовується до відповідальності виробника 

(1973 р.). Виходячи із згаданих приписів ст. 28 Регламенту, випливає, що 

норми Гаазької конвенції будуть застосовуватись судами Словенії, 

Іспанії, Фінляндії, Данії, Франції, Люксембургу, Нідерландів, а решта 

держав-членів ЄС буде застосовувати Регламент «Рим II». 

Одночасно встановлюється, що у відносинах між державами-

членами Регламент має пріоритетну силу перед конвенціями, які було 

укладено виключно між двома або кількома державами. Державам-

членам ЄС надається можливість здійснювати перемовини про укладення 
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та укладати угоди із третіми країнами з питань про право, яке підлягає 

застосуванню лише в індивідуальних і виключних випадках. 

Хоча у Регламенті наголошується на потребі уникнення ситуації, 

коли правила щодо розв’язання колізій, які відмінні від закріплених у 

цьому документі, вміщуються до інших нормативних документів, проте 

такі правила все ж можуть закріплюватись у інших актах, якщо вони 

стосуються спеціальних питань. Одночасно Регламент не повинен 

завдавати шкоди решті документів, що встановлюють положення 

спрямовані на забезпечення внутрішнього ринку. Крім того, право які 

застосовується згідно із регламентом не повинно обмежувати свободу 

пересування товарів та послуг, коли воно регулюється Директивою 

2000/31/ЄС Європейського парламенту і ради від 8 червня 2000р. про 

деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства. 

Значення Регламенту «Рим ІІ» у процесі уніфікації міжнародного 

приватного права в Європі важко переоцінити. На цьому наголошують всі 

без виключення дослідники. Так на думку Патрікеєва Е.О., Регламент 

«Рим II» заповнив прогалину, що існувала у єдиному європейському 

регулюванні у сфері міжнародного приватного права, внаслідок 

обмеження предмету регулювання Римської конвенції 1980 р. [81, С. 125]. 

Аналогічну думку висловив Симеонідес С.С., який зазначив, що «Рим II» 

- це важливий крок у федералізації або «європеїзації» міжнародного 

приватного права у державах-членах ЄС, крок, який можна 

охарактеризувати як революцію колізійного права Європи [166]. 

По суті прийняття Регламенту «Рим II» завершило формування 

основних засад міжнародного приватного права Європи, доповнивши 

Регламент «Рим І» та «Брюссель І». 
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2.2. Загальна характеристика механізму колізійного 

регулювання в Регламенті «Рим ІІ» 

 

Регламент «Рим ІІ» має перевагу над положеннями національного 

законодавства країн-членів ЄС (за виключенням Данії). У Преамбулі 

цього документу відзначається, що застосування одноманітних правил 

незалежно від того, на який правопорядок вони вказують, дозволяє 

уникати ризику «викривлення конкуренції між сторонами судового 

провадження» у ЄС. При цьому у Регламенті закріплено його 

універсальний характер і встановлено, що компетентним може бути не 

лише право країни-члена Європейського Союзу але й третіх країн, що не 

входять до складу ЄС (стаття 3). 

Матеріальна сфера застосування і положення Регламенту «Рим ІІ» 

повинні бути сумісні з Регламентом (ЄС) №44/2001 Ради від 22 грудня 

2000 р. про юрисдикцію, визнання та виконання рішень з цивільних і 

торгівельних справ (Брюссель І) і документами стосовно права, яке 

підлягає застосуванню до договірних зобов’язань (Регламент (ЄС) 

№593/2008 Європейського парламенту і ради від 17 червня 2008р. – 

«Рим І» (п.7 Преамбули). У науковій літературі також звертається увага, 

що матеріальна сфера застосування Регламенту «Рим ІІ» може бути 

визначена шляхом звернення до природи правових відносин (недоговірні 

зобов’язання) або за допомогою звернення до сфери виникнення таких 

відносин (цивільно-правові та контрактні відносини) [161, С. 57]. 

Відповідно до ст. 1 Регламенту «Рим II» він підлягає застосуванню 

до недоговірних зобов’язань в цивільних і торговельних справах у 

ситуаціях, пов’язаних з конфліктом законів. 

Недоговірні зобов’язання, яким присвячений правовий акт, 

включають зобов’язання, що виникають з деліктів, безпідставного 

збагачення, дій у чужому інтересі без доручення (negotiorum gestio) і 
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провини при укладенні договору (culpa in contrahendo). Таким чином, 

сфера недоговірних зобов’язань окреслена досить широко. 

Регламент Рим II має комплексний характер і регулює широке коло 

відносин пов’язаних із недоговірною відповідальністю, зокрема 

предметом його регулювання є: умови та обсяги відповідальності та коло 

осіб, що до неї притягуються; відповідальність за дії інших осіб; підстави 

звільнення та обмеження відповідальності; наявність шкоди, її характер 

та визначення шкоди або її компенсації; становище осіб, які мають право 

на відшкодування шкоди завданої їм особисто; порядок передачі права на 

відшкодування шкоди у спадок; заходи, які можуть застосовуватись 

національними судами у межах їх процесуального права з метою 

забезпечення уникнення, припинення, відшкодування шкоди; правила 

стосовно позовної давності; порядок припинення зобов’язань. 

Зі сфери дії Регламенту виключені правовідносини, що 

регулюються податковим, митним та адміністративним правом. Крім 

того, документ не застосовується при визначенні відповідальності держав 

за дії та бездіяльність при здійсненні державної влади («acta jure 

imperii»). 

Слід зазначити, що сфера дії Регламенту «Рим II» була звужена 

порівняно з початковим проектом. З проекту Регламенту в процесі 

обговорення були виключені колізійні норми, що стосуються 

недоговірних зобов’язань, які виникають внаслідок порушення 

недоторканності приватного життя і особистих прав, включаючи 

дифамацію (помилкове твердження, що завдає шкоди репутації). 

Виключення з Регламенту цих колізійних норм пов’язане з 

істотними труднощами на шляху досягнення згоди між правовими 

позиціями різних держав-учасників та інститутів ЄС, що знаходилися під 

певним впливом з боку лобістських груп, які, зокрема, представляють 

інтереси ЗМІ. 
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Проекти колізійних норм, пізніше виключених з Регламенту, 

дозволяють дійти висновку, що найбільші складнощі викликали 

порушення, вчинені внаслідок публікації друкованих видань і трансляції 

радіо- і телепрограм. Адже вибір у такій ситуації, як видається, має бути 

зроблений між прив’язкою до місця публікації і прив’язкою до місця, де 

заподіяно шкоди репутації позивача (а це будь-яке місце, де поширюється 

продукція ЗМІ). Очевидно, що від цього вибору багато в чому залежить 

ступінь свободи слова в пресі. На етапі прийняття Регламенту «Рим II» 

Європейській комісії не вдалося знайти баланс між інтересами ЗМІ та 

інтересами потерпілих осіб. Однак процес уніфікації колізійних норм у 

цій галузі, ймовірно, буде продовжений, адже згідно зі ст. 30 Регламенту 

передбачено, що Європейська комісія в майбутньому повинна надати 

Європейському Парламенту дослідження у сфері колізійних норм, що 

мають застосовуватись до недоговірних зобов’язань, які виникають в 

результаті порушення недоторканності приватного життя та особистих 

прав. 

Європейська комісія комітету з правових питань Європейського 

парламенту надала у травні 2012р. доповідь про право, яке застосовується 

у 27 країнах-членах ЄС у сфері недоговірних зобов’язань, що виникають 

внаслідок посягань на приватне життя та особисті немайнові права. 

Зокрема у доповіді зверталась увага, що на практиці виникає питання так 

званого туризму у судових справах за наклеп: у справах, які 

порушувались у зв’язку із наявністю у публікаціях звинувачень та 

критики, потерпілі стали подавати позови до журналістів щодо 

відшкодування шкоди до судів тих країн, законодавство яких було для 

них найбільш вигідним. Наприклад у Англії, традиційно обов’язок 

доведення покладається у цих випадках на відповідача, тому очевидно, 

що потерпілий зацікавлений у розгляді справи за наклеп у англійському 

суді. 
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З огляду на таку ситуацію Європейська комісія комітету з правових 

питань рекомендувала включити до Регламенту «Рим ІІ» нову статтю 5-а 

«Недоторканність приватного життя і особисті немайнові права», у якій 

передбачалось встановити: 

1. Правом, що підлягає застосуванню до недоговірних 

зобов'язань, що виникають з порушень недоторканності приватного 

життя або особистих немайнових прав, зокрема наклепу, є право держави, 

в якому настали або могли настати найбільш значні наслідки заподіяння 

шкоди або пошкодження. 

2. При цьому якщо відповідач не міг розумно передбачити 

настання істотних наслідків своїх дій, що проявилися в державі, 

зазначеній у п. 1, правом, що підлягає застосуванню, є право держави, в 

якій відповідач має постійне місце проживання. 

3. Якщо порушення стало результатом публікації друкарських 

матеріалів або передачі, державою, де настали або могли настати 

найбільш значні наслідки, вважається держава, куди переважно 

спрямовувалася (directed) публікація або передача, або, якщо це не 

очевидно, - держава, де здійснювався редакційний контроль. Держава, 

куди переважно спрямовувалася публікація або передача, визначається, 

зокрема, на підставі мови публікації або передачі або об'єму продажів і 

розміру аудиторії в цій державі в співвідношенні із загальним об'ємом 

продажів і аудиторії або їх поєднання. 

Однак пропозиція Комісії щодо внесення згаданих змін до 

Регламенту так і не була підтримана Парламентом, який вважав, що 

прийняття наведених правил може призвести до само цензури ЗМІ та 

погрожує свободі другу, адже від ЗМІ не можна вимагати знання того, що 

вони можуть і чого не можуть публікувати, щоб відповідати нормам 

національного законодавства про приватне життя і наклеп усіх тих країн 

ЄС, куди спрямовується мовлення або де здійснюється редакційний 

контроль [16, С. 56-58]. 
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Зі сфери дії Регламенту крім уже згадуваних недоговірних 

зобов’язань, що виникають внаслідок порушення недоторканності 

приватного життя і особистих прав, виключені деякі інші недоговірні 

зобов’язання, зокрема, у сфері сімейних, спадкових правовідносин, 

документів, що виникають при заснуванні трасту тощо. Отже розширення 

сфери колізійного регулювання недоговірних зобов’язань залишається 

актуальним напрямом роботи з уніфікації колізійного регулювання у 

законодавстві Європейського Союзу. 

Оскільки поняття недоговірних зобов’язань є різним у країнах-

членах ЄС у Преамбулі Регламенту «Рим ІІ» відзначено, що воно повинно 

розглядатися як автономне поняття. Разом із тим, у статті 2 

запропоновано визначення такого ключового елементу делікту як шкода. 

Шкода у цілях Регламенту означає будь-який збиток, що є результатом 

спричинення шкоди, безпідставного збагачення, дій у чужому інтересі без 

доручення або culpa in contrahendo та інших недоговірних зобов’язань, 

що можуть виникнути. 

Право, яке має застосовуватись до недоговірних зобов’язань, що 

перераховані у Регламенті, регулює наступні питання: питання 

деліктоздатності; умови та обсяги відповідальності, включно з 

визначенням осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності; 

підстави звільнення від відповідальності, обмеження і розподілення 

відповідальності; існування, характер і оцінку шкоди або відшкодування, 

яке вимагається; заходи, які суд може застосовувати з метою забезпечити 

запобігання, припинення або відшкодування шкоди (у відповідності з 

процесуальним правом країни суду); припустимість передачі права на 

відшкодування шкоди, у тому числі за спадщиною; перелік осіб, які 

мають право на відшкодування шкоди завданої їм особисто; 

відповідальність за дії інших осіб; порядок припинення зобов’язань, 

правила стосовно позовної давності та втрати права, засновані на 

закінчення строку, включно з правилами про початок перебігу, 
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припинення і призупинення строку позовної давності або втрати права 

(стаття 15). 

Ще однією істотною новелою Регламенту «Рим ІІ» є припис статті 

14, який дозволяє сторонам самостійно обирати право, що має 

застосовуватись у деліктних правовідносинах. Регламент «Рим ІІ» 

заснований на автономії волі, що в цілому не притаманне колізійним 

нормам у сфері деліктних правовідносин. Зокрема, відповідно до статті 14 

сторони можуть обирати право, яке підлягає застосуванню до 

недоговірних зобов’язань: шляхом угоди, яка укладається ними після 

того, як мав місце юридичний факт, що тягне настання шкоди (п. а) ч.1); 

коли всі сторони здійснюють комерційну діяльність, - також шляхом 

угоди, які вільно ними укладається до того, як мав місце юридичний 

факт, що тягне настання шкоди. Цей вибір має бути прямо висловлений 

або безпосередньо випливати із обставин справи та не завдавати шкоди 

інтересам третіх осіб (п.b) ч.1). 

Тим самим вибір права здійснюється сторонами недоговірного 

зобов’язання двома способами: ex post та ex entre. При цьому важливо, 

щоб вибір, зроблений сторонами був прямо висловлений або визначено 

випливав із обставин справи та не завдавав шкоди інтересам третіх осіб. 

Обмеження, щодо застосування автономії волі при виборі права 

закріплені у параграфі 2 та параграфі 3 статті 14 Регламенту, а саме: 

-у випадку, якщо у момент, коли відбувся юридичний факт, що 

тягне настання шкоди, всі елементи ситуації знаходились в іншій країні 

ніж та, чиє право було обране, то вибір сторін не повинен завдавати 

шкоди застосуванню положень права цієї іншої країни, від яких не 

дозволяється відступати шляхом угоди (п.2 ст.14); 

- у випадку, якщо у момент, коли відбувся юридичний факт, що 

тягне настання шкоди, всі елементи ситуації знаходились в одній або в 

кількох державах-членах, то вибір сторонами права третьої країни не 
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повинен завдавати шкоди застосуванню положень права Співтовариства, 

від яких не дозволяється відступати шляхом угоди (п.3 ст.14). 

Отже обране сторонами право є першочерговим правом, яке 

підлягає застосуванню для деліктів та квазі-деліктів. 

Слід відзначити, що тривалий час ані національне законодавство, 

ані судова практика не передбачали можливості використання такої 

колізійної прив’язки як автономія волі сторін по зобов’язанням із 

завдання шкоди. Такий підхід виглядав цілком обґрунтованим, адже за 

умов, коли виникнення деліктних зобов’язань не обумовлено вільною 

волею сторін, не зрозуміло як можна домовитись про вибір права, що має 

застосовуватись. Лише наприкінці ХХ ст. у національному законодавстві 

деяких європейських країн було закріплено норми, які надали право 

сторонам деліктних правовідносин самостійно визначати право, яке має 

застосовуватись (наприклад, ст.43 Закону про міжнародне приватне право 

Грузії 1998 р., ст.132 Закону про міжнародне приватне право Швейцарії 

1987 р.). 

У зарубіжній літературі стосовно принципу автономії волі сторін у 

недоговірних зобов’язаннях відзначається, якщо розглядати автономію 

волі сторін з точки зору балансу колективних та індивідуальних інтересів, 

то колективним інтересам більше відповідає заборона угоди про вибір 

права, яке має застосовуватись та виключення автономії волі з усіх сфер 

колізійного регулювання деліктних відносин. Якщо ж виходити з 

індивідуальних інтересів з точки зору захисту більш слабкої сторони з 

наведеного правила слід зробити виключення, коли слабка сторона зможе 

використати таку угоду для захисту у суді [169, С.29]. 

Не зважаючи на подібні висловлювання Регламент «Рим ІІ» 

закріпив можливість використання автономії волі сторін, але при цьому 

встановим певний порядок її застосування. Якщо жодна зі сторін не 

залучена до комерційної діяльності, дійсна угода про вибір права, яке має 

застосовуватися, може мати місце лише після настання правопорушення 
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(п.»а», параграфу 1 статті 14). Такий порядок спрямований на захист 

більш слабкої сторони у деліктних відносинах, у яких беруть участь 

фізичні особи. Навпаки, сторони, які здійснюють комерційну діяльність, 

можуть укладати угоду про вибір права до недоговірних зобов’язань до 

вчинення шкідливої дії (п.»b», параграфу 1 статті 14). 

Ще одна з умов використання автономії волі сторін передбачена у 

приписі параграфу 2 статті 14, згідно з яким норми права, яке обрано 

сторонами, не повинна суперечити імперативним нормам країни, у якій 

знаходяться всі елементи ситуації у момент настання шкідливого 

юридичного факту. З іншого боку, якщо всі елементи ситуації 

знаходяться на території держави-члена ЄС, а сторони за допомогою 

угоди обрали право третьої країни, яке має застосовуватись до деліктних 

відносин, то норми права третьої країни не повинні завдавати шкоди 

положенням права ЄС, від яких не дозволяється відступати шляхом 

укладення угоди (параграф 3 статті 14). 

Крім того, Регламент «Рим ІІ» містить положення, які не 

дозволяють застосування автономії волі сторін при виборі права, яке має 

застосовуватися для відносин недобросовісної конкуренції і порушення 

прав інтелектуальної власності. 

В Преамбулі Регламенту передбачено, що сторони повинні мати 

можливість обирати право, яке підлягає застосуванню у недоговірних 

зобов’язаннях для дотримання принципу автономії сторін та посилення 

правової визначеності. Вибір права, яке підлягає застосуванню, має бути 

прямо виражений або визначено випливати з обставин справи. Коли суд 

встановлює наявність угоди, укладеної між сторонами, він зобов’язаний 

поважати їх наміри з урахуванням принципу захисту слабкої сторони. 

На думку деяких зарубіжних дослідників, включення таких 

положень до Регламенту виражає високий ступінь ентузіазму, 

притаманний Європейському Союзу у питаннях ефективності 
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регулювання деліктних відносин за допомогою принципу автономій волі 

сторін [176, C. 41]. 

Разом із тим, на думку окремих авторів, положення статті 4 про те, 

що сторони можуть обирати право, яке має застосовуватись до делікту до 

настання протиправної події, видається досить сумнівним. Адже суб’єкти 

права не можуть передбачити природу делікту, винну сторону та 

конкретні обставини. З іншого боку, якщо до настання делікту між 

сторонами існували договірні відносини, то правопорушення буде 

пов’язане з цими договірними відносинами. Якщо говорити про 

можливість обрання права, яке має застосовуватись до делікту після 

завдання шкоди, то виникає питання про зловживання правом більш 

сильною стороною правовідносин, оскільки цей етап пов'язаний з 

узгодженням волі обох сторін, а не на можливості постраждалої сторони 

за власним бажанням обрати компетентний правопорядок. Отже 

недоліком такого підходу є створення передумов для зловживання правом 

більш сильною стороною правовідносин. 

Дія статті 14 Регламенту не поширюється на порушення прав 

інтелектуальної власності у зв’язку із традиційним застосуванням до 

таких правовідносин територіального принципу. Разом із тим, може мати 

місце ситуація, коли позивач звертається з позовом про захист прав 

інтелектуальної власності до судів кількох держав, тому виключення 

можливості використання автономії волі виглядає, на наш погляд, не 

зовсім обґрунтованим. Якщо ж згадати, що досить поширеним у сучасних 

умовах є порушення прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет, то 

за таких умов взагалі не можна визначити країну, до суду якої подається 

позов. З огляду на це, певне обмеження автономії волі при обранні права, 

яке має застосовуватись, також видається необґрунтованим. 

Разом з тим Регламент «Рим ІІ» не визначає, яке право підлягає 

застосуванню до угоди про вибір права відповідно до статті 14 і також чи 

можуть сторони обрати право різних юрисдикцій для застосування до 
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різних частин правовідносин. Тлумачення з аналогічного питання у 

Регламенті «Рим І» говорить, що з питання, яке право повинно 

застосовуватися до угоди про вибір права, підлягає застосуванню право, 

яке було обране сторонами у такій угоді і яке б підлягало застосуванню у 

випадку дійсності такої угоди. Е. Дікінсон стверджує, що застосування 

декількох правопорядків дозволено лише у тій мірі, коли це дозволене 

Розділом 5, або в результаті виключення питань доказів та процедури. 

Таке застосування не допускається згідно положень Статті 4(2) та (3) 

[139, С. 355]. 

У Преамбулі Регламенту «Рим ІІ» (п.15) зазначено, що принцип lex 

loci delicti commissi є основним для вирішення справ у сфері недоговірних 

зобов’язань у всіх державах-членах, але практичне застосування цього 

принципу у випадках, коли складові чинники справи розпорошено у 

кількох країнах, є варіативним. Така ситуація є джерелом невизначеності 

у питанні права, яке має застосовуватись. Використання однакових 

правил має збільшити передбачуваність судових рішень і забезпечити 

розумний баланс інтересів особи, яка притягується до відповідальності і 

особи, якій заподіяно шкоду. 

У Регламенті підкреслюється, що прив’язка до країни, де 

розташоване місце настання прямої шкоди (lex loci damni), створює 

справедливий баланс інтересів особи, яка притягається до 

відповідальності, і особи, якій завдано шкоди, а також відповідає сучасній 

концепції цивільно-правової відповідальності і розвитку системи 

відповідальності без вини (п.16 Преамбули). 

До ситуацій, коли сторонами, відповідно до статті 14 Регламенту, 

не обране право, що підлягає застосуванню, до недоговірних зобов’язань 

застосовується загальне правило lex loci damni, закріплене у параграфі 1 

статті 4 Регламенту, згідно з яким: якщо інше не передбачено 

Регламентом, то правом, яке підлягає застосуванню до недоговірного 

зобов’язання, яке виникає внаслідок завдання шкоди, є право країни, де 
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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. 

Як вже відзначалось у попередньому розділі роботи, закон місця 

завдання шкоди – це загальна колізійна прив’язка, яка застосовується для 

обрання компетентного правопорядку у недоговірних зобов’язаннях, 

пов’язаних із спричиненням шкоди. Проте у сучасному світі, який 

характеризується динамічними процесами у всіх сферах життєдіяльності 

(економічної, технологічної, міграційної тощо), згадана прив’язка не 

завжди є зручною, оскільки постає питання, що саме вважати місцем 

спричинення шкоди – місце настання шкідливих наслідків або місце 

вчинення шкідливого діяння. Правозастосовча практика різних країн 

світу по-різному трактує це питання. Наприклад у практиці американської 

та англійської юриспруденції під місцем завдання шкоди розуміють місце 

вчинення шкідливого діяння, а у країнах романо-германської правової 

системи, як правило, під місцем завдання шкоди мають на увазі місце 

настання шкідливих наслідків. Хоча на практиці суди країн-членів ЄС 

керувались обома підходами, намагаючись їх поєднати. 

Правозастосовчі органи держав-членів ЄС застосовували 

тлумачення, яке було надано Європейським Судом у справі Bier v. Mines 

de Potasse d’Alsace (1976): під місцем вчинення шкоди розумілось як 

місце вчинення діяння, яке було в основі делікту, так і місце прояву 

шкідливих наслідків. 

Питання визначення основної колізійної прив’язки у деліктних 

зобов’язаннях викликало чимало дебатів на стадії обговорення та 

прийняття Регламенту у Парламенті ЄС та Комісії ЄС. Як відзначає 

Воліс Д., багато парламентарів були згодні, що загальне колізійне 

правило є необхідним, але хотіли надати йому найбільший ступінь 

гнучкості з метою свободи судового розсуду у питанні вибору права, що 

має застосовуватись. При цьому одним із способів досягнення такої мети 
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вважали включення до статті 4 вичерпного переліку факторів, які слід 

брати до уваги при визначенні компетентного правопорядку, але у 

результаті від такої ідеї відмовились [175, С. 2]. 

У процесі розробки Регламенту «Рим ІІ» вдалося досягнути єдиного 

розуміння основної колізійної прив’язки деліктних відносин, якою стало 

право місця настання шкідливих наслідків. При цьому застосування lex 

loci damni є загальним правилом незалежно від того, у якій країні мав 

місце юридичний факт, що мав наслідком завдання шкоди, і у якій країні 

настали опосередковані шкідливі наслідки. Зокрема, у випадку завдання 

шкоди здоров’ю особи або майну країною настання шкоди повинна 

визнаватись країна, де було завдано шкоду здоров’ю або майну. 

Згадана колізійна прив’язка закріплена і у національному 

законодавстві окремих європейських країн, наприклад, у Франції, 

Німеччині, Австрії. Проте, для інших країн-членів ЄС таке нововведення 

мало істотне значення. 

У рішенні винесеному 10 грудня 2015 року, Суд ЄС постановив, що 

право, яке підлягає застосуванню до будь-якого позову щодо делікту за 

загальним правилом є право країни, де відбулися безпосередні наслідки 

(завдана пряма шкода) (стаття 4 параграф 1 «Рим ІІ»). Концепції 

«збитків» та «непрямих наслідків» є окремими в контексті статті 4 

параграфу 1, та не перетинаються. 

Суд ЄС уважно поставився до невизначеності, що може виникнути 

у випадку, коли позов щодо делікту виникає внаслідок завдання фізичної 

шкоди жертві у одній країні і, відповідно до якого підлягає застосуванню 

право такої країни, призводить до фрагментації права, що застосовується 

до вимог щодо непрямих збитків, понесених іншими особами в інших 

країнах. 

З рішення випливає майже незмінюване правило, що у випадку, 

якщо пряма шкода заподіяна у одній країні, то будь-які вимоги щодо 
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непрямих наслідків будь-якого такого делікту повинні вирішуватися за 

правом країни, де мала місце фізична шкода. 

Інакше кажучи, за виключенням окремих випадків, описаних у 

параграфі 2 статті 4 та параграфі 3 статті 4, і прямі і непрямі жертви будь-

якої фізичної шкоди для визначення питання, чи мають вони підстави для 

повозу проти особи, що вчинила протиправно, повинні керуватися правом 

країни, де мала місце фізична шкода. 

Фабула справи – дорожня пригода в Італії спричинила смерть. 

Особа, що загинула була громадянином Румунії, що проживала в Італії. 

На момент смерті серед живих залишилися (1) її батько румун, що 

проживає у Румунії, (2) її мати-румунка, що проживає у Італії та (3) її 

бабуся румунка, що проживає в Італії. Всі троє подали позови проти 

італійської страхової компанії особи-порушника. Відповідно стояв вибір 

між правом Італії та Румунії. 

Згідно італійського права, за таких обставин, члени сім’ї загиблої 

мають право на отримання компенсації щодо завданої матеріальної та 

нематеріальної шкоди. Згідно права Італії шкода, що була завдана 

внаслідок смерті члена сім’ї вважається такою, що була понесена 

особисто особою, що загинула. Підхід, що закріплений у праві Румунії у 

рішенні не описується. 

Не дивно, що Суд ЄС проігнорував категоризацію делікту згідно 

національного права та зазначив, що підхід закріплений у параграфі 1 

статті 4 вимагає незалежного та уніфікованого тлумачення у рамках ЄС. 

Суд також зазначив, що стаття 2 Регламенту «Рим ІІ» передбачає, що «до 

поняття шкоди включається будь-які наслідки, що мали місце внаслідок 

правопорушення/делікту». Але для цілей параграфу 1 статті 4 та 

приймаючи до уваги приписи п.п.16 та 17 Преамбули «Рим ІІ», 

основоположною підставою для визначення права, що підлягає 

застосуванню згідно параграфу 1 статті 4 є місце, де відбулася «пряма 

шкода» (lex loci damni). 
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Суд також зазначив, що застосування права країни, де відбулася 

пряма шкода сприяє виконанню цілей, висловлених у Примітці 16 

Преамбули «Рим ІІ» – тобто забезпеченню передбачуваності застосування 

права. У той самий час, такий підхід дозволяє уникнути розпорошення 

правопорушення/делікту на декілька елементів, до кожного з яких мало 

би застосовуватись інше право відповідно до місця або осіб (яким було 

завдано шкоди), інших ніж пряма жертва [168]. 

Ще однією новелою Регламенту «Рим ІІ» є закріплення презумпції 

спільного доміцилію. Якщо і потерпілий і делінквент (особа, що вчинила 

делікт) на момент завдання шкоди мають звичайне місце проживання на 

території однієї країни, тоді відповідно до положення параграфу 2 статті 4 

застосовується право цієї країни. Припис параграфу 2 статті 4 є 

виключенням із загального правила lex loci damni і встановлює спеціальну 

прив’язку на випадок, якщо сторони делікту мають місце проживання в 

одній країні. Принцип спільного доміцилію використовувався у 

європейських країнах і до прийняття «Рим ІІ», наприклад, Кодекс 

міжнародного приватного права Болгарії 2005 р. передбачає можливість 

застосування права країни місця перебування або діяльності сторін (п.2 

ст.105). Ще одним прикладом є Цивільний кодекс Португалії, який 

передбачає можливість випадкового перебування в іноземній державі 

суб’єкта деліктних правовідносин та можливість застосування у такому 

випадку закону країни їх громадянства або загального місця перебування 

(п.3 ст.45). 

У європейській правовій доктрині принцип спільного доміцилію 

вважається одним із найбільш зручних і може застосовуватись за умов, 

що особи, які задіяні у деліктних правовідносинах, мають центр 

життєдіяльності у одній країні [143, С. 11]. Зокрема, під звичайним 

місцем проживання (habitual residence) відносно юридичних осіб у 

Регламенті розуміється місце знаходження їх центральних органів 

управління (central administration). Якщо ж шкідлива подія або 
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спричинення збитку сталися в результаті діяльності філії, представництва 

або іншої установи юридичної особи, то місцем звичайного перебування 

вважається місце знаходження філії або іншої установи юридичної особи. 

Під звичайним місцем проживання фізичної особи–підприємця під час 

здійснення підприємницької діяльності, розуміється основне місце 

здійснення підприємницькій діяльності (ст. 23). Разом із тим, «Рим ІІ» не 

дає визначення поняття «звичайне місце проживання в одній й тій самій 

країні» щодо фізичних осіб. Разом з тим, від тлумачення цього поняття 

можуть змінюватись і колізійні прив’язки, що використовуються у 

конкретних ситуаціях, тому відсутність відповідного визначення у 

приписах Регламенту «Рим ІІ», на наш погляд, є прогалиною, яку в 

майбутньому доцільно усунути.  

Крім того, як зазначає Йоханнес Шоннінг, Регламент не дає 

відповіді на питання чи умова того самого місця постійного проживання є 

виконаною на момент початку настання збитків, коли шкоду вже 

нанесено повному обсязі, або особа повинна мати одне і те саме місце 

постійного проживання протягом всього періоду нанесення збитків. [159]. 

Параграф 3 статті 4 містить ще одне виключення, зокрема у ній 

зазначено, що у разі коли із всіх обставин справи випливає, що завдання 

шкоди має явно більш тісний зв’язок з іншою країною, ніж та, про яку 

йдеться у параграфі 1 та параграфі 2 статті 4, застосуванню підлягає 

право цієї третьої країни. Тим самим припис параграфу 3 статті 4 є 

застереженням про незастосування інших положень цієї статті. Явно 

більш тісний зв'язок з іншою країною може засновуватись на відносинах, 

які раніше склались між сторонами, наприклад, у випадку коли між 

сторонами раніше було укладено угоду, яка тісно пов’язана із завданням 

шкоди. 

Йоханнес Шоннінг, цілком справедливо звертає увагу, шо з тексту 

норми не випливає, що розуміється під очевидно найбільш тісним 

зв’язком і можна лише припустити, що суди повинні брати до уваги 
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об’єктивні чинники, а не суб’єктивні наміри чи очікування сторін. Він 

також зауважує, що зобов’язання за своєю природою може існувати 

виключно внаслідок закону і відповідно має бути прив’язане до 

відповідної правової системи. Це положення означає, що очевидно 

найбільш тісний зв'язок з правом іншої країни стає важче знайти, адже 

збитки внаслідок недоговірних правовідносин спрощують порушення 

зобов’язань у такій правовій системі [159]. 

Припис параграфу 3 статті 4 може використовуватись для 

обмеження фрагментації права, яке застосовується відповідно до 

параграфу 1 статті 4. При цьому привертає увагу, що у згаданій нормі 

зроблено географічну прив’язку, що створює зв'язок із країною, а не 

правопорядком країни, адже передбачається застосування цієї норми 

лише у виключних випадках. 

Виходячи з наведеного, порядок обрання компетентного 

правопорядку у деліктних правовідносинах виглядає наступним чином: 

аналіз правовідносин з урахуванням приписів параграфу 1 та параграфу 2 

статті 4; якщо прив’язки, передбачені у параграфі 1 та 2 статті 4, не 

підлягають застосуванню, слід керуватись правилом параграфу 3 статті 4; 

якщо правила параграфу 3 статті 4 не підлягають застосуванню, слід 

керуватись положеннями статей 5-9 Регламенту. 

Принцип найбільш тісного зв’язку, закріплений у параграфі 3 статті 

4 як «умова незастосування», є способом розв’язання колізій у нетипових 

ситуаціях, які не можуть бути врегульовані за допомогою спеціальних 

колізійних прив’язок і залишають можливість для судового розсуду 

виходячи із конкретних матеріалів справи. Адже передбачається, що 

тісний зв'язок делікту з певною країною виражає загальне правило 

параграфу 1 статті 4, тому правило параграфу 3 при широкому 

застосуванні звело б нанівець дію основного правила. 
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Отже у наведеному приписі Регламенту знаходить відображення 

ідея гнучкого колізійного регулювання, яка притаманна в цілому 

колізійному праву сучасних європейських країн. 

Слід зазначити, що стаття 4 Регламенту не поширює дію на окремі 

види деліктів, які перераховані у статтях 5-9 Регламенту, зокрема, зі 

сфери дії загальної колізійної прив’язки виключено наступні види 

деліктів: відповідальність за продукцію (стаття 5); відповідальність за 

недобросовісну конкуренцію і дії, які обмежують вільну конкуренцію 

(стаття 6); відповідальність за завдання шкоди навколишньому 

середовищу (стаття 7); відповідальність за порушення прав 

інтелектуальної власності (стаття 8); відповідальність за проведення 

страйку та локауту (стаття 9). Отже, застереження про незастосування 

відсилає до спеціальних колізійних прив’язок, передбачених у статтях 5-9 

Регламенту. 

Основні колізійні прив’язки, закріплені у статті 4, є основними 

найбільш важливими складовими Регламенту «Рим ІІ», оскільки саме ці 

правила відображають сутність колізійного регулювання недоговірних 

зобов’язань. 

Практичне застосування положень параграфу 2 та параграфу 3 

статті 4 Регламенту, свідчить, що обрання права, яке підлягає 

застосуванню у багатьох ситуаціях є непростим завданням. 

Так, у справі Stylianou v. Suncorp (2013 р.) позивачу, громадянці 

Великобританії, була завдана шкода в результаті дорожньо-транспортної 

пригоди в Західній Австралії. Після отримання невідкладної допомоги в 

цій країні вона була перевезена в Англію, де лікувалася спочатку в 

лікарні, а потім удома. Позов був заявлений до страховика - 

австралійської компанії. Позивачка просила: 1) визнати компетентним не 

австралійський, а англійський суд; 2) застосувати англійське право, 

сприятливіше для неї з точки зору відшкодування збитку. Як аргумент 

для застосування на підставі параграфу 3 статті 4 Регламенту 
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англійського права позивачка посилалася на те, що витрати по догляду за 

нею мали і матимуть місце в Англії, а тому має місце тісніший зв'язок з 

Англією. Англійський суд відкинув цей аргумент, вказавши, що: 1) 

застосування параграфу 3 статті 4 можливо лише у виняткових випадках; 

2) необхідно, щоб зв'язок події з країною був явно тіснішим, ніж зв'язок з 

країною, на яку вказує параграф 1 статті 4. 

Суд визнав, що витрати по догляду за потерпілою в країні, яка є 

місцем її проживання, можуть і повинні враховуватися судом, але тільки 

в тій мірі, в якій закон, що підлягає застосуванню відповідно до статті 4 

Регламенту дозволяє це зробити. 

Тим самим суд визначив своє ставлення до тлумачення норм 

Регламенту, що міститься в його Преамбулі, зокрема в п.33, де йдеться 

про виплату компенсацій жертвам дорожньо-транспортних пригод (згідно 

з цим пунктом суд повинен взяти до уваги всі обставини, що відносяться 

до справи, пов’язані з особою потерпілого, включно з нанесеним ним 

прямим збитком, а також витрати на медичну допомогу і реабілітацію). 

Пункт 33 не створює, на думку суду, нового правила і не може заважати 

належній інтерпретації статті 4 Регламенту. 

У цій справі суд врахував і статтю 3 Регламенту, згідно якої право, 

на яке вказує відповідна норма Регламенту, підлягає застосуванню 

незалежно від того, чи є воно правом держави-члена ЄС, а також прийняв 

рішення відносно підсудності справи. 

Наведена справа засвідчує, що у зв’язку із вимогою застосування 

частини 3 статті 4 лише у виняткових випадках, коли має місце явно 

тісніший зв'язок з іншою державою (п. 18 Преамбули), і одночасно 

необхідністю дотримання гнучкості колізійного регулювання (п. 14 

Преамбули) перед судами постає досить непросте завдання щодо вибору 

права, яке має застосовуватись [16, С. 46-48]. 

Ще одне цікаве рішення щодо застосування статті 4 (параграфи 2 та 

3) Регламенту було винесено Верховним Судом Англії у 2014 році у 
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справі Winrow v. Hemphill. Справа стосується дорожньо-транспортної 

пригоди, що сталася у Німеччині наприкінці 2009 року. Відповідач, 

громадянин Сполученого Королівства, керував автомобілем, тоді як 

позивач, також громадянин Великобританії, сидів на задньому сидінні. В 

результаті пригоди, що сталася внаслідок недбалості відповідача, 

позивачу було завдано шкоди і він розпочав провадження щодо 

відшкодування шкоди в Англії. 

Суд повинен був визначити право, що підлягає застосуванню 

відповідно до статті 4 Регламенту «Рим ІІ». Наступні факти ускладнили 

процес визначення права, що має застосовуватись: 1) На момент пригоди, 

16 листопада 2009 року, позивач проживала у Німеччині, куди вона 

переїхала у січні 2001 року зі своїм чоловіком, який служив у Збройних 

Силах Великобританії і здійснював службу протягом чотирьох окремих 

строків у Німеччині; 2) Оскільки чоловік позивача повинен був 

завершити служу в армії у лютому 2014 року після 22-років служби, від 

повинен був повернутися на територію Великобританії протягом півтора-

двох років до цієї дати для проходження практики, адже подружжя 

збиралось повернутись до Англії; 3) Проживаючи в Німеччині, позивач та 

її сім’я проживали на території військової бази Великобританії, де 

знаходилася британська школа. Старший син позивача залишився 

продовжувати навчання в Англії, коли позивача та сім’ю було направлено 

на службу в Німеччину. Троє інших дітей позивача відвідували школу у 

Німеччині; 4) Позивач, під час проживання у Німеччині, працювала на 

повний робочий день у британській урядовій організації. Позивач та її 

чоловік повернулися до Англії у червні 2011 року, раніше ніж 

планувалося, а її чоловік залишив армію у серпні 2013; 5) Відповідач є 

громадянином Великобританії і була дружиною військовослужбовця, 

який також проходив службу в армії у Німеччині. Вона проживала у 

Німеччині протягом півтора-двох років на момент пригоди і незабаром 

після пригоди повернулася до Англії. 
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Відповідно суду необхідно було вирішити чи застосовувати право 

Німеччини як місця, де відбулася пригода (стаття 4 параграф 1), чи право 

Англії як право постійного місця проживання обох сторін зобов’язання 

(стаття 4 параграф 2), або право, що має очевидно найбільш тісний 

зв’язок (стаття 4 параграф 3) [16, С.48-50]. 

Це рішення є одним із небагатьох, в якому приділяється окрема 

увага застосуванню параграфу 3 статті 4. У рішенні аналізується, як 

виключна природа припису, так і звертається увага на необхідність 

дослідження всіх чинників, що стосуються справи. 

Зокрема у справі зазначається, що позивач проживала та працювала 

у Німеччині протягом восьми років на момент пригоди, Вона проживала 

там зі своїм чоловіком, а троє із чотирьох дітей відвідували школу у 

Німеччині. Сім’я продовжувала проживати у Німеччині ще протягом 

вісімнадцяти місяців після пригоди. Не було надано доказів, що протягом 

цього часу у сім’ї був дім у Англії. Місце проживання позивача у 

Німеччині встановлено протягом суттєвого проміжку часу. Той факт, що 

позивач та її сім’я були направлені на проживання у Німеччину 

збройними силами і Німеччина не була країною їх першого вибору не 

означає, що вони знаходилися там проти своєї волі, адже вони проживали 

у Німеччини через свою роботу. Зважаючи на тривалість проживання у 

країні, мети та організованості життя та, включно із навчанням трьох 

дітей у школі, на думку суду звичайним місцем проживання позивача на 

момент пригоди є Німеччина. Оскільки позивач повернулася на 

проживання до Англії у 2011 році, її статус змінився і вона з того 

моменту вважається такою, що постійно проживає на території Англії. 

Втім намір сім’ї повернутися на проживання до Англії не впливає на її 

фактичний статус у 2009 році. Тому позивач, на думку суду, не довів, що 

в цьому випадку повинні застосовуватися положення права Англії згідно 

параграфу 2 статті 4 замість права Німеччини згідно параграфу 1 статті 4 

регламенту «Рим ІІ». 
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Чинниками, що свідчать проти відмови у застосуванні права 

Німеччини відповідно до параграфу 1 статті 4 є те, що пригода відбулася 

на території Німеччини і саме на її території позивачу було завдано 

шкоди. На момент пригоди обидва і позивач і відповідач мали постійне 

місце проживання на території Німеччини. 

Відповідно до параграфу 3 статті 4 суд повинен був упевнитись, що 

зобов’язання має очевидно найбільш тісний зв’язок із правом Англії, а не 

з правом Німеччини. Приймаючи до уваги всі обставини, суд дійшов 

висновку, що відповідні чинники не свідчать про наявність більш тісного 

зв’язку із Англією ніж із Німеччиною. За результатами розгляду справи 

суддя Слейд постановив, що підлягає застосуванню параграф 1 статті 4 і 

її застосування не порушується, ані п.2, ані п.3 статті 4. Отже, справа має 

вирішуватись за правом Німеччини, оскільки Англія не була місцем 

спільного постійного місця проживання сторін на момент пригоди і також 

не було очевидного найбільш тісного зв’язку із правом Англії. 
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2.3. Спеціальні колізійні правила для окремих видів 

недоговірних зобов’язань 

 

Регламент «Рим ІІ» містить спеціальні правила для багатьох видів 

недоговірних зобов’язань пов’язаних із деліктами, наприклад, таких як, 

зобов’язання за продукцію, недобросовісну конкуренцію, шкоду, завдану 

навколишньому середовищу та деякі інші. 

Так, у статті 5 Регламенту вміщено спеціальну колізійну прив’язку, 

за допомогою якої вирішується питання про обрання компетентного 

правопорядку у випадках, коли йдеться про відповідальність за 

продукцію. Ця норма охоплює всі види відповідальності: сувору 

(незалежно від наявності вини) і звичайну, яка заснована на наявності 

вини і складі правопорушення. 

Визначення терміну «продукція» у Регламенті не наведено. Проте у 

пояснювальному Меморандумі Комісія ЄС звертається до визначення, яке 

вміщено у статті 2 Директиви Ради ЄЕС 85/374/ЄЕС від 25 липня 1985 р. 

про зближення законодавства, регламентів та адміністративних положень 

держав-членів Співтовариства стосовно відповідальності за продукцію, 

яка має дефекти (зі змінами внесеними Директивою 1999/34/ЄС від 10 

травня 1999 р.). Це визначення терміну «продукція» вважається 

загальноприйнятим у рамках ЄС. 

Система колізійних прив’язок, визначена у п. 1 статті 5, має так би 

мовити три рівні, кожен з них складається із кількох елементів, один із 

яких є спільним для всіх трьох – країна розміщення ринку випуску 

продукції. При цьому всі формули прикріплення діють за обов’язкової 

наявності кваліфікуючої ознаки – продукція була випущена на ринок у 

цій країні. Інші елементи відрізняються один від одного залежно від рівня 

– звичайне місце проживання особи, яка постраждала (основне спеціальне 

правило, пункт «а», параграфу 1), місце придбання продукції (перше 
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субсидіарне правило, пункт «b» параграфу 1), місце настання шкоди 

(друге субсидіарне правило, пункт «с» параграфу 1). Проте, у будь-якому 

випадку підлягає застосуванню право країни, у якій відповідальна особа 

має основне місце проживання, якщо ця особа не могла розумно 

передбачити випуск даної продукції або продукції аналогічного характеру 

на відповідний ринок. 

Розглянемо більш детально елементи формули прикріплення за 

статтею 5. Країна ринку випуску продукції, як вже підкреслювалось, є 

спільним елементом трирівневої системи колізійних прив’язок. Мета 

запровадження цього елементу очевидно полягає у забезпеченні балансу 

інтересів постраждалої сторони та сторони, яка несе відповідальність за 

випуск продукції. Всі інші елементи спрямовані на захист інтересів 

постраждалої сторони, адже виробник продукції не може уникнути 

відповідальності, обґрунтовуючи свою позицію тим, що на конкретному 

ринку продукція була випущена не ним, а дистриб'юторами чи іншими 

особами. Оскільки для визнання вини виробника цілком достатнім 

вбачається, що ринок збуту був передбачуваний ним. 

У Регламенті «Рим ІІ» не розкривається зміст поняття «звичайне 

місце проживання» відносно фізичних осіб, які не здійснюють 

підприємницьку діяльність. Відповідний термін роз’яснюється у статті 23 

цього документу відносно асоціацій та юридичних осіб. Разом із тим, 

поняття «звичайне місце проживання» широко використовується у 

міжнародному приватному праві і відоме всім національним правовим 

системам, які розуміють під ним центр життєвої активності фізичної 

особи. 

Колізійна прив’язка «право місця придбання продукції» відсилає до 

місця знаходження ринку збуту продукції тобто до права місця придбання 

товару. 

Право місця настання шкідливих наслідків, останній різновид 

колізійних прив’язок за статтею 5, фактично співпадає із загальним 
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принципом колізійного регулювання деліктів, який закріплено у п.1 статті 

4 Регламенту. Відмінність полягає лише в тому, що повинна мати місце 

кваліфікуюча ознака – «якщо продукція була випущена на ринок у цій 

країні». 

Стаття 5 містить застереження про незастосування, яке засноване 

на критерії більш тісного зв’язку з правом іншої країни ніж та, до вибору 

правової системи якої прийшов суд, керуючись параграфом 1 статті 5 

Регламенту «Рим ІІ». Наприклад, більш тісний зв’язок може мати місце у 

випадку, коли між сторонами деліктного зобов’язання мали місце 

договірні зобов’язання, тісно пов’язані із завданням шкоди. 

Ще однією підставою використання застереження про 

незастосування може бути завдання шкоди третім особам, які не 

використовують продукцію і не пов'язані із відповідальною особою 

жодними договірними відносинами. Стосовно таких осіб цілком 

обґрунтованим є застосування колізійного принципу «право місця 

завдання шкоди». 

Стаття 5 «Рим ІІ» має критиків серед західних фахівців. Зокрема, у 

літературі висловлювалась думка, що вона не є необхідною для 

доповнення загального правила, закріпленого у статті 4, оскільки мовляв 

достатньо було б додати до статті 4 окремий пункт щодо відповідальності 

за продукцію. Таке додаткове положення мало б вказувати на більш 

коректне застосування до винної сторони права місця придбання 

продукції, а не права місця завдання шкоди. При цьому таке додаткове 

застереження не зачепило б права третіх осіб (наприклад, постраждалих 

від ненадійних транспортних засобів) і в будь-якому випадку залишалася 

б можливість звернутися до частини 2 статті 4 (закон спільного 

доміцилію сторін). При цьому б загальне застереження статті 4 про 

незастосування також поширювалося б і на відповідальність за продукцію 

[162, C.197]. 
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Ще одне спеціальне правило Регламенту «Рим ІІ» щодо 

недоговірних зобов’язань стосується недобросовісної конкуренції і дій, 

що обмежують вільну конкуренцію, вміщено до статті 6 Регламенту. У 

пункті 23 Преамбули зазначено, що в цілях Регламенту поняття 

обмеження конкуренції повинно охоплювати заборону на угоди між 

підприємствами. Рішення об’єднань підприємств і узгоджену практику, 

які мають на меті або наслідком створення перешкод, обмежень або 

викривлення конкуренції у державі-члені або на внутрішньому ринку, а 

також заборону на зловживання домінуючим становищем у державі-члені 

або на внутрішньому ринку. Коли подібні угоди, рішення, узгоджена 

практика або зловживання заборонені статтями 81 та 82 Договору про 

заснування ЄС або правом держави-члена. 

Спеціальне правило, передбачене у статті 6, не відступає від 

загального правила, яке визначено у параграфі 1 статті 4, а лише уточнює 

його. Як відзначається у Преамбулі колізійне регулювання 

недобросовісної конкуренції і дій, які обмежують вільну конкуренцію, 

повинно захищати конкурентів, споживачів і спільноту в цілому і 

повинно гарантувати нормальне функціонування ринкової економіки. 

Досягти таких цілей, як правило, дозволяє прив’язка до права країни, на 

території якої зачіпаються або можуть зачіпатися конкурентні відносини 

або колективні інтереси споживачів (пункт 21 Преамбули). У випадку, 

коли ринок зачіпається більше ніж у одній країні, позивач повинен мати 

можливість за певних обставин обирати у якості основи своєї вимоги 

право суду, до якого подається позов (пункт 22 Преамбули). 

Відповідно до параграфу 1 статті 6 «Рим ІІ» основним правилом, 

яке підлягає застосуванню до недоговірних зобов’язань, що виникають 

внаслідок недобросовісної конкуренції, є право країни, на території якої 

зачіпаються або можуть зачіпатись конкурентні відносини або колективні 

інтереси споживачів. При цьому субсидіарним правом виступають lex 

damni та інші прив’язки, які складають загальне правило статті 4 у разі, 
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якщо недобросовісна конкурентна дія зачіпає виключно інтереси певного 

конкурента. 

Крім того, у «Рим ІІ» розділено колізійне регулювання 

недобросовісної конкуренції і дій щодо обмеження конкуренції. 

Основним правилом, яке повинно застосовуватись до недоговірного 

зобов’язання, що виникає внаслідок обмеження конкуренції, є право 

країни, у якій зачіпається або може зачіпатись ринок (параграф 3 статті 

6). 

У разі, коли ринок зачіпається або може зачіпатись більше ніж у 

одній країні, то відповідно до пункту «b» параграф 3 статті 6 особа, яка 

вимагає відшкодування шкоди і звертається із позовом до суду за місцем 

розташування доміцилія відповідача, може як альтернативу обрати за 

основу своєї вимоги право суду, до якого подається позов, за умови, що 

ринок даної держави-члена належить до ринків, які прямо й істотним 

чином зачіпаються обмеженням конкуренції, із якої випливає недоговірне 

зобов’язання, яке тягне відповідну вимогу. Якщо відповідач у 

відповідності із правилами, що підлягають застосуванню у сфері 

підсудності, притягує до цього суду кілька відповідачів, тоді за основу 

своєї вимоги він може обрати право цього суду лише у випадку, коли 

обмеження конкуренції, стосовно якого подається позов до кожного із 

даних відповідачів, прямо і істотним чином зачіпає ринок держави-члена 

цього суду. 

Колізійні прив’язки, які закріплено у статті 6, мають імперативний 

характер, оскільки від права, яке підлягає застосуванню відповідно до цієї 

статті, не можна відмовитись шляхом передбаченої у статті 14 

Регламенту «Рим ІІ» угоди про вільний вибір права сторонами 

правовідносин. 

Проблемі завдання шкоди навколишньому середовищу присвячено 

статтю 7 Регламенту «Рим ІІ». Оскільки положення цієї статті спрямовані 

на регулювання деліктних відносин, які містять у своєму складі 
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транскордонний елемент, можна стверджувати, що місце вчинення 

делікту і місце настання шкідливих наслідків будуть знаходитись на 

території різних держав і відповідно матимуть місце різні підходи до 

відповідальності винної сторони та захисту інтересів постраждалої 

сторони. 

У статті 7 вміщено відсилку до загального правила параграфу 1 

статті 4 Регламенту, тому основною колізійною прив’язкою є lex loci 

damni. Разом із тим, у статті 7 є застереження, згідно з яким постраждала 

особа може обрати для застосування право країни, де мав місце 

шкідливий юридичний факт. На думку Симеонідеса С. С., метою надання 

постраждалій стороні можливості обирати право є не лише можливість 

останньої обрати найбільш вигідну позицію для компенсації завданої 

шкоди, але й захист всіх країн-членів ЄС від екологічного забруднення 

[165, C.166]. 

Отже, формулювання статті 7 покликане забезпечити притягнення 

винної сторони до найбільш високих стандартів відповідальності за 

завдання шкоди навколишньому середовищу. Обравши право країни 

настання юридичного факту, що мав наслідком завдання екологічної 

шкоди, якщо таке право передбачає більш сувору відповідальність та 

більшу грошову компенсацію, постраждала сторона тим самим сприяє 

досягненню мети, яка була закладена європейським законодавцем. Разом 

із тим, цілком зрозуміло, що постраждала сторона буде керуватись 

загальним правилом статті 7 і обере для застосування право країни, де 

було завдано шкоду у разі, коли в законодавстві цієї країни стандарти 

відповідальності за екологічні порушення є більш високими, ніж у країні, 

де стався юридичний факт завдання шкоди. Отже, якщо оцінювати 

співвідношення спеціальної колізійної прив’язки, яка вміщена у статті 7 

та загального правила статті 4 Регламенту, можна зробити висновок, що 

пріоритет буде віддано спеціальній нормі. 



116 

Застосування більш високих стандартів екологічної 

відповідальності на розсуд постраждалої сторони, по-перше, є цілком 

справедливим, а по-друге не має негативного ефекту для держави, право 

якої не було застосоване. 

Цікавим є той факт, що стаття 7 не містить будь-яких застережень, 

які б дозволили уникнути відповідальності за завдання шкоди 

навколишньому середовищу. Правова визначеність приписів статті 7 

сприяє досягненню суспільно важливого результату незалежно від 

обрання права, яке має застосовуватись 

Крім того, у цьому випадку не йдеться про дотримання балансу 

інтересів постраждалої сторони та сторони, яка завдала шкоду, що 

очевидно зумовлено характером делікту, який завжди характеризується 

підвищеною суспільною небезпекою. 

Разом із тим, у літературі відзначається, що певні складнощі при 

обранні права, яке має застосовуватись до недоговірних зобов’язань, 

пов’язаних із завданням шкоди навколишньому середовищу, можуть 

виникнути у разі застосування правил статті 7 у співвідношенні з іншими 

спеціальними колізійними прив’язками. Адже завдання екологічної 

шкоди цілком можливе у зв’язку із використанням неякісної продукції 

або інших обставин, наприклад, настання екологічної шкоди внаслідок 

страйку тощо. Проте Регламент «Рим ІІ» не дає нині відповіді на 

запитання, як слід вирішувати колізії між спеціальними нормами [140, C. 

28]. 

У статті 8 Регламенту «Рим ІІ» врегульовано питання 

відповідальності у разі порушення прав інтелектуальної власності. Згідно 

пункту 26 Преамбули термін «права інтелектуальної власності» 

інтерпретується як такий, що означає авторські права, суміжні права, 

право sui generis на охорону баз даних і права промислової власності. При 

цьому відзначається, що у сфері відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності доцільно зберегти універсально визнаний 
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принцип lex loci protectionіs. Отже, правом, яке підлягає застосуванню до 

цих недоговірних зобов’язань згідно статті 8 є право країни, стосовно якої 

висувається вимога про захист. 

Такий підхід європейського законодавця не є новим, адже принцип 

lex loci protectionіs є універсально визнаним. 

Разом із тим, цей принцип був предметом критики, оскільки, на 

думку дослідників проблеми, ця норма не забезпечує балансу між 

вимогою правової визначеності, з одного боку, та гнучкості – з іншого. 

Зокрема, було висловлено думку, що Комісія ЄС при розробці статті 8 не 

провела ґрунтовних досліджень тих складнощів, які виникають у судів 

при розгляді справ, які пов’язані із порушенням прав інтелектуальної 

власності [132, C. 112]. Крім того, за умов глобалізації інформаційного 

простору досить складно дотриматись принципу суворої територіальної 

охорони прав інтелектуальної власності. 

Під час прийняття Регламенту «Рим ІІ» відзначалась необхідність 

заповнення прогалин у сучасному міжнародному конвенційному 

регулюванні шляхом створення одноманітної колізійної прив’язки для 

ситуацій, коли закон країни суду не може застосовуватися. Метою такого 

регулювання вбачалась передбачуваність результату судового розгляду, 

підвищення визначеності стосовно права, яке має застосовуватись. Крім 

того, європейський законодавець мав на меті створення умов для 

уникнення застосування права країни суду, яке обрано лише на тій 

підставі, що суд компетентний розглядати справу. 

Ще однією причиною, що викликала включення до Регламенту 

«Рим ІІ» положень щодо відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності була потреба у правильному розумінні lex loci 

protectionіs у відповідності до частини 2 статті 5 Бернської конвенції про 

охорону літературних і художніх творів 1886 р. Згадана конвенція 

передбачає, що до спору застосовується право тієї держави, на території 

якої авторські права підлягають охороні. Це формулювання створює 
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проблеми із інтерпретацією поняття «країна у якій потрібна охорона». 

Адже цей термін може тлумачитись і як країна, суд якої розглядає справу, 

і одночасно як країна, у якій особа, що має право інтелектуальної 

власності, бажає отримати захист, і як країна, на території якої було 

порушено права інтелектуальної власності. Стаття 5.2 конвенції не 

визначає юрисдикцію та не вказує, що країною, яка надає охорону, 

обов’язково є країна, на території якої вимагається захист. До речі, у 

європейській доктрині висловлено думку, що країна, у якій вимагається 

захист – це та країна, де особа, що має права інтелектуальної власності, 

бажає отримати захист. Якщо позов подано до суду іншої держави, то 

слід застосовувати іноземне право, тобто право країни, у якій автор 

«бажає отримати захист» [147]. 

Інтерпретація статті 8 «Рим ІІ» дозволяє зробити висновок, що 

правом, яке має застосовуватись у деліктних зобов’язаннях, пов’язаних із 

порушенням прав інтелектуальної власності, повинно бути або право 

країни суду, або право країни, на території якої вимагається захист. 

Одна з основних новел Регламенту «Рим ІІ» вміщена у статті 9, яка 

закріплює спеціальну колізійну прив’язку для регулювання 

відповідальності за проведення страйку або локауту. У Преамбулі (пункт 

27) відзначається, що поняття виробничого конфлікту, такого як страйк 

або локаут, є неоднаковим у державах-членах і регулюється внутрішніми 

нормами кожної держави-члена. З огляду на це Регламент визнає, що з 

метою захисту прав і обов’язків працівників та роботодавців необхідно 

застосовувати право країни, де було вчинено подібні дії. 

Спеціальне правило статті 9 стосовно позовів про притягнення до 

відповідальності за проведення страйку або локауту не повинно 

«завдавати шкоди» приписам національних законів, які регулюють 

здійснення подібних дій, правовий статус профспілок та організацій, що 

представляють працівників. Колізійна прив’язка статті 9 (право країни де 

відбувся страйк або локаут) має субсидіарний характер, а застосування 
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цієї норми обумовлене зверненням, в першу чергу, до положень 

параграфу 1 статті 14. Остання, як вже йшлося, передбачає можливість 

обрання сторонами шляхом укладення угоди права, яке підлягає 

застосуванню. 

Спеціальна колізійна прив’язка щодо відносин, які виникають із 

страйку або локауту, спрямована на виключення негативних наслідків, які 

можуть мати місце у разі суто територіального підходу до визначення 

компетентного правопорядку. Закріплення прив’язки lex loci actus 

дозволяє поєднати місце настання шкідливих наслідків і місце вчинення 

правопорушення, не враховуючи можливі наслідки у інших країнах. Отже 

правило статті 9 віддає перевагу застосуванню права країни «ринку 

праці», під яким розуміється місце проведення страйку або локауту. 

Запропонована колізійна прив’язка у багатьох випадках забезпечує 

передбачуваність результату, а її практичне застосування не викликає 

істотних складнощів. Разом із тим, деякі західні дослідники відзначають, 

що у разі виникнення трансграничного страйку або локауту, коли задіяні 

декілька країн, вибір компетентного правопорядку видається досить 

складним, навіть з огляду на існування застереження параграфу 3 статті 4 

про застосування компетентного правопорядку країни, з якою є більш 

тісний зв'язок [149, C.125]. 

Регламентом «Рим ІІ» передбачено спеціальні правила, присвячені 

безпідставному збагаченню. Їх формулювання викликало певні 

складнощі, адже у країнах-членах ЄС спостерігаються різні підходи щодо 

врегулювання інституту безпідставного збагачення у рамках 

національного права. Так, у системі загального права регулюванню 

безпідставного збагачення присвячено набагато менше уваги, ніж у 

країнах континентального права. Це створює певні складнощі при 

формулюванні відповідних колізійних правил та кваліфікації норм 

міжнародного приватного права. Крім того, у аспекті кваліфікації 

колізійних норм щодо безпідставного збагачення слід пам’ятати, що за 
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загальним правилом вона здійснюється за правом країни суду, який на 

підставі національного законодавства з’ясовує, чи підпадають 

правовідносини, які розглядаються, під поняття безпідставного 

збагачення. Тим самим існує небезпека різної кваліфікації однієї норми 

різними судами. 

З огляду на наведене у Преамбулі Регламенту «Рим ІІ» передбачено 

необхідність кваліфікації безпідставного збагачення як «автономного 

поняття», тобто не у розумінні та значенні національного законодавства, а 

засновуючись на праві ЄС. 

Спеціальні колізійні прив’язки для недоговірних зобов’язань з 

безпідставного збагачення вміщено у статті 10. Відповідно до параграфу 

1 цієї статті встановлено, що у разі, коли недоговірне зобов’язання, яке 

виникає внаслідок безпідставного збагачення (включно з отриманням 

неналежного платежу), зачіпає істотні інтереси між сторонами, таке 

зобов’язання із договору або внаслідок завдання шкоди, тісно пов’язане з 

цим безпідставним збагаченням, то правом, яке підлягає застосуванню, є 

право, що регулює дані відносини.  

У разі неможливості визначення права, що підлягає застосуванню 

на підставі приписів параграфу 1, має застосовуватись правило параграфу 

2, а саме: у разі якщо сторони мають звичайне місце проживання у одній 

країні у момент, коли відбувається юридичний факт, що тягне 

безпідставне збагачення, то правом, яке підлягає застосуванню, є право 

цієї країни. 

Наступна колізійна прив’язка, яка повинна застосовуватись, якщо 

немає підстав для реалізації приписів першого та другого параграфів, 

передбачає необхідність застосування права країни, де відбулося 

безпідставне збагачення (параграф 3 статті 10). 

У випадках коли із всіх обставин справи випливає, що зобов’язання, 

яке виникає внаслідок безпідставного збагачення, має явно більш тісний 
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зв'язок з іншою країною, ніж та, що вказана у приписах параграфів 1-3, 

тоді має застосовуватись право цієї країни. 

Тим самим 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 безпідставного збагачення. При цьому виключне 

застереження параграфу 4 статті 10 зроблено на користь права, яке 

найбільш тісно пов’язане із безпідставним збагаченням. 

Отже, положення Регламенту «Рим ІІ» щодо безпідставного 

збагачення в цілому є втіленням традиційних підходів, які 

застосовуються у міжнародному приватному праві до деліктів. Мабуть 

єдиним нетрадиційним рішенням є закріплення у статті 10 застереження 

про застосування права країни, з якою правовідносини найбільш тісно 

пов’язані, що є черговим підтвердженням гнучкого підходу до 

регулювання недоговірних зобов’язань у Регламенті «Рим ІІ». 

Наведені правила Регламенту «Рим ІІ» передбачають більш 

детальне колізійне регулювання безпідставного збагачення у порівнянні 

із національними правовими системами, що, безумовно, сприяє правовій 

визначеності та стабільності. Разом із тим, у літературі висловлювалась 

думка, що ефективність норм цього законодавчого акту значною мірою 

залежить від успішної практики їх тлумачення національними судами 

країн-членів ЄС [158, C. 232]. 

Питання застосування статті 10 Регламенту «Рим ІІ» було 

розглянуто Верховним Судом Англії та Уельсу у справі Банко Кантоналє 

Женеви (БКЖ) проти Полевант та інших (Banco Cantonale de Geneve v 

Polevant and others [2016] 2 W.L.R. 550), за позовом БКЖ про введення в 

оману та реституцію проти компанії Полевант та Віктора Арікси. Позов 

стосувався грошових коштів, які були переведені позивачем (БКЖ) на 

рахунок Полевант у банку НатВест у Лондоні. Переведення коштів будо 
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здійснено в наслідок введення в оману позивача БКЖ другим 

відповідачем. Інший кредитор Полевант – компанія Еноа СпА (Enoi SpA) 

(Еноа) також вступила у справу. 

Стаття 4(1) Регламенту «Рим ІІ» визначає формулу прикріплення 

щодо права, яке підлягає застосуванню до зобов’язань, що виникають 

внаслідок протиправної ді (делікту). Свідоме викривлення фактів та 

введення в оману чітко визначено правопорушенням (деліктом) згідно 

законодавства Англії. Факти переведення коштів БКЖ, що призвело до 

збитків, що були включені до позову, очевидно мали причинно-

наслідковий зв’язок із введенням в оману, що було здійснено Віктором 

Аріксою. Це прямо призвело до того, що працівник банку БКЖ здійснив 

переведення коштів у Лондон. 

Еноа стверджував, що у випадку застосування Статті 4(1) 

Регламенту «Рим ІІ» базовим для відсилання буде право країни, де була 

спричинена шкода, а також примітка 16, яка відсилає до країни, де 

настали прямі збитки. Застосування статті 4(1) до фактів справи означає 

відповідно, що підлягатиме застосуванню право Женеви. БКЖ 

стверджував, що позов повинен розглядатися за правом Англії згідно 

статті 10(3) Регламенту «Рим ІІ», оскільки Англія є країною, де відбулося 

безпідставне збагачення. Еноа в той самий час зазначало, що статті 10(1) 

та 10(4) відсилають до права Женеви. 

Отже БКЖ стверджував, що їх позов проти Полевант повинен 

розглядатися за правом Англії, тоді як Еноа наполягав, що 

застосовуванню підлягає право Женеви. Високий Суд (суддя Тіар) 

повинен був вирішити питання права, що підлягає застосуванню. 

Суддя Тіар дійшов висновку, що у справі є два елементи – введення 

в оману та безпідставне збагачення. Втім у параграфі 13 свого рішення 

він надає переважного значення безпідставному збагаченню та введенню 

в оману. При цьому він відзначив, що створення умов для безпідставного 

збагачення не є основоположним для позову про безпідставне збагачення. 
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На цій підставі він дійшов висновку щодо недоцільності застосування 

статті 4(1), визначивши, натомість, що підлягає застосуванню стаття 10. 

Як зазначалося, стаття 10(1) стосується взаємовідносин між 

сторонами, що виникають внаслідок існуючого договору або 

правопорушення/делікту і передбачає, що у випадку, якщо недоговірне 

зобов’язання із безпідставного збагачення стосується таких 

правовідносин, то підлягає застосуванню право, що підлягає 

застосуванню до таких правовідносин. 

Між банком-позивачем та відповідачем єдині відносини які мали 

місце – це відносини між делінквентом та постраждалим, то суддя 

вирішив, що це не ті відносини, про які йде мова у статті 10(1). 

Оскільки було виключено застосування статі 10 (1) та 10(2), 

відповідно мала застосовуватись стаття 10(3), тобто право країни, де 

відбулося безпідставне збагачення – тобто право Англії. При цьому 

відзначалось, що застосування права Англії могло би бути виключене 

лише параграфом 4 статті 10, що віддзеркалює загальне правило вміщене 

у статті 4(3) – правило найбільш тісного зв’язку. 

Суддя Тіаре визначив, що існує явний зв’язок із правом Женеви 

(мається на увазі право Швейцарії). Зв'язок полягає в тому, що саме у 

Женеві були здійснені інструкції щодо переказу коштів, внаслідок чого 

відбулося безпідставного збагачення відповідача. Втім існував також і 

зв'язок із Англією і саме там грошові кошти були отримані і відповідно 

таки здійснилося безпосередньо збагачення відповідача. По суті дії які 

відбулися в Женеві були підготовчими до безпідставного збагачення, яке 

відбулося фактично вже в Англії. В будь-якому випадку суд не знайшов 

наявності найбільш тісного зв’язку із правом іншої країни. В результаті 

було застосоване право Англії щодо зобов’язань, які виникли внаслідок 

безпідставного збагачення відповідно до статті 10(3) [172]. 

Стаття 11 Регламенту «Рим II» передбачає комбіновані колізійні 

прив’язки, які використовуються для визначення права, що підлягає 
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застосуванню до недоговірних зобов’язань, що виникають внаслідок 

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

Саме поняття «negotiorum gestio» використовується у Регламенті 

«Рим II» як автономне поняття. Проте у Модельних правилах 

європейського приватного права, які мають рекомендаційний характер, 

для позначення вчинення дій в чужому інтересі без доручення, 

використовується більш нейтральне поняття добромисного втручання в 

чужі справи (benevolent intervention in another's affairs), яке 

регламентується у книзі V. До таких дій пропонується відносити 

наступні: 1) Особа, яка здійснює втручання, діє переважно з наміром 

надати вигоду іншій особі (принципалу) і: а) у особи, що здійснює 

втручання, є розумні підстави діяти або б) принципал схвалює дії без 

такого невиправданого без такого невиправданого зволікання, яке могло б 

негативно вплинути на особу, яка здійснює втручання (ст. V.-1:101:1 

Модельних правил); 2) особа, яка здійснює втручання, діє з метою 

виконати чужий обов’язок, який має бути виконаний негайно в силу 

публічного інтересу, який переважає і переважно для користі особи, що 

приймає виконання (ст.V-1:102). Згідно ст.V-2:102 Модельних правил 

принципал має право на відшкодування збитків, завданих порушенням 

обов’язків особи, яка здійснює втручання, якщо такі виникли внаслідок 

ризику, який ця особа створила, збільшила або навмисно допустила 

своїми діями. У свою чергу, особа, яка здійснює втручання, має право: 1) 

на компенсацію або, в залежності від обставин, повернення переданого на 

виконання обов’язку або витрат (ст.V-3:101); 2) на винагороду (ст.V-

3:102); 3) на відшкодування збитків (ст.V-3:103) [74]. 

Відповідно до параграфу 1 ст. 11 Регламенту, якщо недоговірне 

зобов’язання, яке виникає внаслідок добромисного втручання в чужі 

справи, зачіпає існуючі відносини між сторонами, такі, як зобов’язання з 

договору або внаслідок заподіяння шкоди, тісно пов’язане з цим 
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недоговірним зобов’язанням, то правом, яке підлягає застосуванню є 

право, яке регулює існуючі відносини. 

Наприклад, мова йде про наявність між сторонами зобов’язання, що 

виникає внаслідок добромисного втручання в чужі справи, договору, який 

опосередковує відносини представництва (договору доручення та ін.), 

коли представник здійснює свою діяльність хоча і в інтересах особи, яку 

він представляє, але перевищуючи повноваження, якими наділив його 

останній. 

У такому випадку для регулювання зобов’язання, що виникає 

внаслідок добромисного втручання в чужі справи, будуть застосовуватися 

національні або міжнародні колізійні норми, що визначають право, яке 

підлягає застосуванню до відносин представництва. 

У разі якщо право, яке підлягає застосуванню не може бути 

визначено на підставі наведеної вище прив’язки п. 1 ст. 11 Регламенту, 

але сторони мають своє звичайне місце проживання в одній країні в 

момент, коли відбувається юридичний факт, що тягне настання шкоди, 

згідно п. 2 ст. 11 Регламенту використовується самостійна колізійна 

прив’язка до права загального місця проживання сторін. Однак слід 

враховувати, що ця прив’язка може бути застосована лише в тому 

випадку, якщо внаслідок добромисного втручання в чужі справи було 

завдано шкоди, наприклад майновим інтересам принципала, але не може 

застосовуватися в тих випадках, коли спір стосується виплати винагороди 

і (або) компенсації витрат, понесених особою, що здійснює втручання. 

Якщо право, яке підлягає застосуванню не може бути визначено на 

підставі п. 1 або п. 2 ст. 11 Регламенту (якщо між принципалом і особою, 

що здійснює втручання, відсутні відносини, тісно пов’язані з 

зобов’язанням, що виникає внаслідок добромисного втручання в чужі 

справи, порушені таким зобов’язанням, або якщо внаслідок добромисного 

втручання в чужі справи інтересам принципала не був завданий шкода), в 
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такому випадку згідно з п. 3 ст. 11 Регламенту підлягає застосуванню 

право країни, де були здійснені відповідні дії. 

У п. 4 ст. 11 Регламенту «Рим II» міститься спеціальне 

коригувальне застереження, яке дає суду можливість застосувати інше 

право, якщо воно демонструє більш тісний зв’язок з даними відносинами: 

якщо з усіх обставин справи випливає, що недоговірне зобов’язання, що 

виникає внаслідок добромисного втручання в чужі справи, має явно 

більш тісні зв’язки з іншими країнами, ніж та, яка вказана в п. 1, 2 або 3 

ст. 11 Регламенту, застосовується право цієї іншої країни. 

Разом з тим слід мати на увазі, що колізійні норми ст. 11 

Регламенту застосовуються в тому випадку, коли сторони зобов’язання не 

обрали право, яке підлягає застосуванню згідно до положень ст. 14 

Регламенту «Рим II». 

До недоговірних зобов’язань, які регулюються Регламентом 

«Рим ІІ», належить Culpa in contrahendo – порушення правил ділових 

переговорів, що відбуваються безпосередньо перед укладенням 

контракту. 

Преамбулою «Рим ІІ» передбачено, що culpa in contrahendo є 

автономним поняттям і не повинно інтерпретуватись у розумінні 

національного законодавства. Culpa in contrahendo включає порушення 

обов’язку інформувати і розрив переговорів про укладення договору 

(п.30). 

Стаття 12 Регламенту «Рим ІІ», яка встановлює колізійні правила 

для culpa in contrahendo встановлює, що основним правилом, яке має 

застосовуватись до цих зобов’язань, незалежно від того чи було укладено 

договір, є статус договору, тобто право, яке застосовується до договору в 

цілому (параграф 1). Параграф 2 статті 12 містить посилання на 

субсидіарне право, а саме: субсидіарним правом першого ступеня (у разі 

неможливості застосування приписів параграфу 1) є право країни місця 

настання шкоди, незалежно від того у якій країні мав місце шкідливий 
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юридичний факт, або у яких країнах настають опосередковані наслідки 

даного юридичного факту; субсидіарним правом другого ступеню (за 

неможливості скористатись правилами параграфів 1 та 2) є право 

спільного доміцилію сторін, коли сторони мають звичайне місце 

проживання у одній країні на момент, коли відбувається шкідливий 

юридичний факт; субсидіарним правилом третього ступеню є закон 

країни найбільш тісного зв’язку (коли із обставин справи випливає, що 

недоговірне зобов’язання, що виникає внаслідок ділових переговорів, що 

передують укладенню договору, має більш тісний зв'язок з іншою 

країною). 

Конструкція статті 12 «Рим ІІ» є подібною до статті 4, до якої 

вміщено загальне колізійне правило, яке має застосовуватись до всіх 

деліктів. Проте між параграфом 2 статті 12 та параграфом 2 статті 4 є 

істотна різниця. Зокрема, у пункті «b» параграфу 2 статті 12 йдеться про 

спільний доміцилій сторін на момент, коли відбувається юридичний факт, 

що спричиняє настання шкоди, а у параграфі 2 статті 4 про спільний 

доміцилій сторін на момент настання шкідливих наслідків. У зв’язку з 

цим деякі дослідники висловлювали думку, що визначення моменту 

настання юридичного факту внаслідок ведення ділових переговорів, який 

в майбутньому викличе шкоду, є досить проблематичним, що ставить під 

сумнів можливість практичного застосування цього припису [174, C. 135]. 

Стаття 11 Регламенту «Рим ІІ» містить спеціальні правила щодо 

колізійного регулювання такого різновиду недоговірних зобов’язань, як 

дія в чужому інтересі без доручення. Основне правило закріплено у 

параграфі 1 статті 11 і полягає у тому, що в разі, коли недоговірне 

зобов’язання, яке виникає внаслідок дії у чужому інтересі без доручення, 

зачіпає істотні відносини між сторонами (зобов’язання із договору або 

завдання шкоди, тісно пов’язане із цим безпідставним збагаченням), то 

правом, яке підлягає застосуванню, є право, яке регулює ці відносини. 
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У разі неможливості визначення права, яке буде застосовуватись за 

правилами параграфу 1 статті 11, використовується правило параграфу 

другого цієї статті – субсидіарне право першого ступеня. Згідно з ним, 

застосовуватись має право спільного доміцилію сторін, якщо вони мають 

своє звичайне місце проживання в одній країні у момент, коли стався 

шкідливий юридичний факт. 

Субсидіарним правом другого ступеня, коли не можна 

застосовувати параграф 2 статті 11, є право країни вчинення шкідливих 

дій. І нарешті субсидіарним правом третього ступеня є закон країни 

найбільш тісного зв’язку, якщо із обставин справи випливає, що 

недоговірне зобов’язання, яке виникає внаслідок дії у чужому інтересі без 

доручення, має явно більш тісний зв'язок з іншою країною. 

З наведеного випливає, що формула застосування та правові 

наслідки статті 11 Регламенту значною мірою аналогічні до формули та 

наслідків, передбачених статтями 10 та 12 цього документу. У зв’язку з 

цим постає питання щодо доцільності регулювання цього виду 

зобов’язання у спеціальній статті, адже відповідні норми можуть бути 

уніфіковані. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Уніфікація міжнародного приватного права у ЄС розпочалась 

одразу після заснування Європейського Співтовариства, серед 

пріоритетів якого було проголошено створення єдиного правового 

простору. На першому етапі, який передував створенню безпосередньо 

Європейського Союзу, така уніфікація торкнулася окремих сфер 

міжнародного приватного права, зокрема були напрацьовані єдині 

правила з питань міжнародної підсудності та визнання рішень іноземних 

судів у майнових спорах (Брюссельська конвенція про міжнародну 

підсудність та виконання судових рішень з цивільних і торговельних 

справ (1968 р.), уніфіковані правила щодо договірних зобов’язань 

(Конвенція про право, що застосовується до договірних зобов’язань - 

Римська конвенція 1980 р.). 

Спроби уніфікації міжнародного приватного права у сфері 

недоговірних зобов’язань тривалий час були невдалими, що зумовлено, 

як багатоманітністю різновидів недоговірних зобов’язань, так і різними 

підходами у європейській правовій доктрині та практиці до визначення 

колізійних прив’язок для цих зобов’язань. Крім того виявилось досить 

складним узгодження різних позицій європейських країн. Тому реальна 

можливість здійснити уніфікацію колізійного регулювання недоговірних 

зобов’язань з’явилась лише із заснуванням Європейського Союзу до 

компетенції якого було віднесено заходи 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 
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джерелом вторинного права ЄС, яке регламентує сферу колізійного 

регулювання недоговірних зобов’язань у ЄС. 

До характеристик Регламенту «Рим ІІ» можна віднести наступні: 

1) є актом прямої дії, який не тільки не може бути змінений актами 

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

забезпечує безпосереднє застосування закріплених у ньому правових 

норм на території 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, він підлягає застосуванню до 

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

пов’язаних з конфліктом законів, а сфера недоговірних зобов’язання, 

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 провини при 

укладенні договору (culpa in contrahendo). 

Разом з тим зі сфери дії Регламенту виключені правовідносини, що 

регулюються податковим, митним та адміністративним правом. Крім 

того, документ не застосовується при визначенні відповідальності держав 

за дії та бездіяльність при здійсненні державної влади (acta jure imperii). 

Зі сфери дії також виключені 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; у 

Регламенті використовуються гнучкі колізійні прив’язки. 

Важливою новелою Регламенту «Рим ІІ» є закріплення автономії 

волі lex voluntatis на рівні основної формули прикріплення поряд із 

загальним правилом, що міститься у ст. 4 Регламенту - законом місця 

настання шкоди. Регламент заснований на автономії волі сторін, які 
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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 до 

деліктів та квазі-деліктів. Тобто застосування загального правила за 

Регламентом «Рим ІІ», в рамках окремих правовідносин, по суті ставиться 

у залежність від вибору права сторонами. 

У Регламенті «Рим II» запропоновано гнучкі та зрозумілі правила 

розв’язання конфлікту законів та 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 недоговірних зобов’язань, застосовується загальне правило lex 

loci damni, згідно з яким, правом, яке підлягає застосуванню (з певними 

виключеннями) є 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 (непрямі) наслідки 

цього юридичного факту; 

2) виключення із застосування загального правила lex loci damni має 

місце якщо і потерпілий і делінквент на момент завдання шкоди мають 

звичайне місце проживання на території однієї країни, тоді 

застосовується право цієї країни, принцип спільного доміцилію; 

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

має явно більш тісний зв’язок з іншою країною, застосуванню підлягає 

право цієї третьої країни. 

Загальний механізм розв’язання колізій у деліктних 

правовідносинах, який визначено у статті 4 Регламенту не поширює дію 

на окремі види деліктів, які перераховані у статтях 5-9 Регламенту, 

зокрема, зі сфери дії загальної колізійної прив’язки виключено наступні 

види деліктів: відповідальність за продукцію (стаття 5); відповідальність 
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за недобросовісну конкуренцію і дії, які обмежують вільну конкуренцію 

(стаття 6); відповідальність за завдання шкоди навколишньому 

середовищу (стаття 7); відповідальність за порушення прав 

інтелектуальної власності (стаття 8). 

Отже, застереження про незастосування відсилає до спеціальних 

колізійних прив’язок, передбачених у статтях 5-9 Регламенту. 

Прийняття Регламенту «Рим II» завершило формування основних 

засад міжнародного приватного права Європи, а сам Регламент став 

основою для вдосконалення законодавства у сфері колізійного 

регулювання недоговірних зобов’язань у будь-якій країні. 
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РОЗДІЛ 3 

Недоговірні зобов’язання в колізійному праві України та шляхи 

його удосконалення з урахуванням європейської уніфікації. 

 

3.1. Розвиток колізійного регулювання недоговірних 

зобов’язань в Україні. 

Інститут недоговірних зобов’язань на теренах України до початку 

ХХ століття розвивався під впливом німецької цивільно-правової 

доктрини. Зокрема, як визначає О.О. Отраднова, право, що діяло на 

території України до Жовтневої революції 1917 р., увібрало в себе 

основні підходи, властиві німецькій юриспруденції [1, С.9]. У 

законодавстві не закріплювалось загальних положень про недоговірні 

зобов’язання, проте серед цивільно-правових зобов’язань виділялися: 

зобов’язання з обіцянки (публічна обіцянка винагороди), зобов’язання із 

правопорушень (приватна винагорода) та зобов'язання за законом, до 

яких відносили ведення чужих справ без доручення, безпідставне 

збагачення, зобов’язання із соціального страхування та пенсійні 

зобов’язання [94, С.455]. 

Після Жовтневої революції 1917 р. становлення зобов’язального 

права на території України загальмувалося на весь період військового 

комунізму. Тому зобов’язальні відносини не досягали масштабів, 

достатніх для появи практичної потреби у створенні цивільно-правових 

інститутів, що їх закріплюють [46, С. 401]. Така потреба, зазначає 

Отраднова О.О., виникла тільки в період нової економічної політики, що і 

спричинило прийняття у 20-ті роки ХХ сторіччя цивільних кодексів 

Союзу РСР та союзних республік [79, С.9]. 

У Цивільному кодексі УРСР, який набув чинності 1 лютого 1923 р. 

у статті 106 визначались підстави виникнення зобов’язань: «зобов’язання 

виникають із договорів та інших зазначених у законі підстав, зокрема – 



134 

внаслідок безпідставного збагачення і внаслідок заподіяння шкоди іншій 

особі». Крім того, у згаданому кодексі були дві глави присвячені 

недоговірним зобов’язанням - що виникають внаслідок безпідставного 

збагачення (глава ХІІ), і зобов’язанням, що виникають внаслідок завдання 

іншому шкоди (глава XIII). При цьому детального регулювання 

недоговірних зобов’язань кодекс не передбачав. Наприклад, стосовно 

безпідставно збагачення у статті 399 було закріплено: «особа, що 

збагатилася коштом іншої особи без достатньої встановленої законом або 

договором підстави, зобов’язана повернути безпідставно одержане. 

Обов’язок повернення настає і тоді, коли підстава збагачення відпадає 

згодом» [124]. 

Під час другої кодифікації радянського цивільного законодавства, 

якій передували тривалі дискусії стосовно поняття та системи цивільного 

права, а також змісту та сутності окремих інститутів, підхід до 

визначення системи підстав виникнення цивільних прав та обов’язків 

зазнав деяких змін. У Основах цивільного законодавства Союзу РСР і 

союзних республік від 8 грудня 1961 р. підстави виникнення цивільних 

прав та обов’язків визначались більш детально. Зокрема у статті 4 було 

встановлено, що цивільні права і обов’язки виникають: 

- з угод, передбачених законом, а також з угод, хоч і не 

передбачених законом, але таких, які йому не суперечать; 

- з адміністративних актів, у тому числі для державних, 

кооперативних і громадських організацій – з актів планування; 

- у результаті відкриттів, винаходів, раціоналізаторських 

пропозицій, створення творів науки, літератури і мистецтва; 

- внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, а так само внаслідок 

придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без 

достатніх підстав; 

- -внаслідок інших дій громадян і організацій; 
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- внаслідок подій, з якими закон пов’язує настання цивільно-

правових наслідків. 

У статті 4 Цивільного Кодексу Української РСР, прийнятому 

Верховною Радою УРСР 18 липня 1963 р., наведену вище норму Основ 

цивільного законодавства СРСР та союзних республік було відтворено 

дослівно. Одночасно перелік недоговірних зобов’язань у порівнянні з ЦК 

УРСР 1922 р. було розширено. 

У Цивільному кодексі УРСР 1963 р. було передбачено наступні 

види недоговірних зобов’язань: зобов’язання, що виникають з публічної 

обіцянки винагороди (глава 39, статті 435-439); зобов’язання, що 

виникають внаслідок заподіяння шкоди; (глава 40, статті 440-466); 

зобов’язання, що виникають внаслідок рятування соціалістичного майна 

(глава 41, статті 467-468); зобов’язання, що виникають внаслідок 

придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без 

достатніх підстав (глава 42 статті 469-471). 

Отже перелік недоговірних зобов’язань порівняно із ЦК УРСР 

1922 року було доповнено зобов’язаннями, що виникають внаслідок 

рятування соціалістичного майна, та зобов’язаннями, що виникають з 

публічного обіцяння винагороди. 

У 1991 році у СРСР було прийнято нові Основи цивільного 

законодавства Союзу РСР і республік, положення якого покликані були 

врегулювати істотні зміни які відбулися у економічному житті країни. З 

аналізу статті 3 випливає, що недоговірні зобов’язання можуть виникати 

внаслідок завдання шкоди іншій особі, внаслідок безпідставного 

збагачення або збереження майна за рахунок іншої особи (безпідставне 

збагачення) [78]. 

Щодо колізійного регулювання недоговірних зобов’язань у 

законодавстві радянської доби, то в цей період питання залишалось 

недостатньо врегульованим і відповідно мало дослідженим на рівні 

правової науки. 
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У перші десятиліття радянської влади колізійне регулювання за 

участю іноземного елементу взагалі не передбачало спеціальних правил. 

Наприклад, у постанові ЦВК України «Про надання чинності Цивільному 

кодексу Української РСР» від 16 грудня 1922р. зазначалось: «права 

громадян іноземних держав, з якими УРСР уклала ту чи іншу угоду, 

регулюються цими угодами. Оскільки права іноземців не передбачені 

угодами з відповідними урядами та спеціальними законами, права 

іноземців на вільне пересування по території УРСР, обрання професій, 

відкриття і придбання торгово-промислових підприємств, придбання 

речових прав на будівлі та земельні ділянки можна обмежити постановою 

відповідних центральних органів уряду УРСР за погодженням з 

Народним комісаріатом закордонних справ» [124]. При цьому у самому 

Цивільному Кодексі УРСР 1923р. іноземці (чужоземці) взагалі не 

згадувались. 

Одночасно питання колізійного регулювання виникали у СРСР у 

зв’язку із федеративним устроєм держави, який зумовлював існування 

подвійної системи законодавства на рівні СРСР та союзних республік, 

адже крім Основ цивільного законодавства СРСР та союзних республік у 

кожній республіці СРСР було прийнято власний цивільний кодекс. 

При вирішенні питання колізійного регулювання цивільних, 

зокрема і деліктних відносин з перших років розбудови радянського 

законодавства застосовувався підхід, згідно з яким суди при вирішенні 

цивільного спору мали застосовувати законодавство тієї союзної 

республіки де виникли відповідні правовідносини. 

У Постанові Пленуму Верховного Суду Союзу PCP № 32 від 

10 лютого 1931 р. «Про порядок застосування різних за змістом окремих 

законів союзних республік, що регулюють майнові відносини» 

зазначалось, що з огляду на наявність окремих розбіжностей у 

законодавстві союзних республік, з метою усунення розходжень у судовій 

практиці та створення єдиного правила про порядок застосування різних 
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за змістом законів окремих союзних республік, на вимогу сторони спору, 

суд повинен застосовувати до позовів про відшкодування шкоди, 

заподіяної деліктом, закон місця вчинення делікту. 

Відповідні норми було включено до Основ цивільного 

законодавства Союзу РСР і союзних республік 1961р. Зокрема до 

зобов’язань, які виникали внаслідок завдання шкоди підлягав 

застосуванню закон місця розгляду справи, а за клопотанням потерпілого 

- закон місця завдання шкоди (стаття 18). 

У Основах цивільного законодавства Союзу РСР та союзних 

республік 1991 р. наведені приписи було дещо уточнено. Права та 

обов’язки сторін із зобов’язань, які виникають внаслідок завдання шкоди 

мали визначатись за законодавством республіки де мала місце дія або 

інша обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування 

шкоди. Проте, це законодавство не підлягало застосуванню, якщо дія або 

інша обставина, яка стала підставою для вимоги про відшкодування 

шкоди не були протиправними за законодавством місця розгляду спору 

(пункт 8 частини 1 статті 8). 

Характеризуючи законодавство радянської доби першої половини 

ХХ століття в аспекті міжнародного приватного права, Макаров А.Н. 

відзначає, що колізії зобов’язальних відносин, які виникають внаслідок 

безпідставного збагачення і правопорушення, то вони діючим радянським 

законодавством не зачіпаються [42, С. 42]. 

Разом з тим, радянська наука міжнародного приватного права 

приділяла певну увагу проблемі недоговірних зобов’язань і розглядала 

розв’язання колізійних питань у цій сфері з використанням класичного 

принципу lex loci delicti, але з певними застереженнями. Зокрема, 

Перетерський І. С. та Крилов С.Б. зазначають, що у сфері зобов’язань із 

спричинення шкоди з точки зору міжнародного приватного права є два 

основних питання: 1) яким законом визначається відповідальність за 

завдання шкоди іноземцем та 2) яким законом визначається 
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відповідальність за шкоду, завдану за кордоном. На їх погляд, відповідь 

на перше запитання не викликає труднощів, адже іноземець, який завдав 

шкоди, відповідає за правилами тієї держави, де її завдано. Закони про 

відшкодування шкоди, які охороняють інтереси громадян цієї держави, 

зокрема їх майнові інтереси, застосовуються до всіх осіб, які завдали 

шкоду на території цієї держави, а особистий закон іноземця у таких 

випадках не застосовується. Щодо відповіді на друге запитання, то, на 

думку цих вчених, має застосовуватись комбінований підхід, який 

передбачає врахування як приписів законодавства країни, де вчинено 

правопорушення, так і приписів закону держави, де подано позов [83, 

С. 130-131]. 

Слід відзначити, що радянська доктрина міжнародного приватного 

права, яка в цілому увібрала досягнення світової правової думки, мала 

певну специфіку, обумовлену протиставленням радянського 

соціалістичного права праву так званих “буржуазних країн”. Аналізуючи 

питання недоговірної відповідальності, що виникає з делікту, 

представники радянської правової науки відзначали, що з огляду на 

докорінну протилежність радянського соціалістичного права і 

буржуазного права, радянський суд не може покладати відповідальність 

за вчинення дій, які за кордоном визнаються протиправними, але не є 

такими за радянським правом. Тому іноземне право може бути 

застосовано лише у випадку, коли дія відповідача є протиправною з точки 

зору не лише іноземного, але й радянського права. Також 

наголошувалося, що оскільки радянські громадяни і за кордоном мають 

керуватись у своїх взаємовідносинах радянським правом, то у разі 

завдання шкоди радянським громадянином іншим радянським 

громадянам, радянській державі або організації, притягнення до 

відповідальності має відбуватись у повному обсязі за радянськими 

законами. Висловлювалась також думка, що у разі завдання шкоди особі 

за кордоном (наприклад, втрата чи зменшення працездатності) у 
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випадках, коли іноземне законодавство не передбачає відповідальності, 

але за радянським законодавством вона встановлена і винна особа 

знаходиться на території СРСР, принципи гуманізму та захисту людської 

особистості, якими керується соціалістичне суспільство, дають підстави 

для притягнення винної особи до відповідальності за радянськими 

законами [83, С. 132]. 

Звєков В. П., який є автором низки робіт присвячених питанням 

деліктної відповідальності, відзначав, що для радянської науки 

міжнародного приватного права та судової практики найбільш 

актуальним питанням було питання відшкодування шкоди, завданої 

життю та здоров’ю радянських спеціалістів, які працювали за кордоном 

за договорами про технічну допомогу. При цьому Звєков В. П. звертає 

увагу, що при розгляді низки таких справ у радянських судах принцип 

закону місця вчинення правопорушення не застосовувався. Разом із тим, 

у своїй дисертаційній роботі, присвяченій питанням зобов’язань із 

спричинення шкоди здоров’ю у міжнародному приватному праві 

(1964 р.), він пропонує побудову колізійної норми таким чином, щоб 

забезпечити вибір права, з яким правовідносини дійсно та істотно 

пов’язані. Крім того, автор звертав увагу, що радянські суди при розгляді 

справ щодо деліктів, вчинених за кордоном, очевидно мають справу із 

правовідносинами, які не підпадають під дію радянського закону, і 

вважав доцільним звернення у таких випадках до закону, що діє у місці 

вчинення правопорушення. При цьому Звєков В. П. підкреслював 

можливість врегулювання колізій у цій сфері і з використанням інших 

можливих способів [42, С. 45-46]. 

Російський вчений Толстих В.Л. також зауважує, що єдиної позиції 

відносно прив’язки відносин з безпідставного збагачення немає, проте він 

вважає, що місце вчинення дій або подій має домінувати відносно місця 

прирощення майна [98, С. 181-182]. Аналогічної думки дотримувався 

відомий радянський юрист Макаров А.Н., який у свій час писав, що на 
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зобов’язання, які виникли із безпідставного збагачення, має 

поширюватись закон місця, де відбулось збагачення [66, С. 119]. 

На думку Лунца Л.А., у справах з безпідставного збагачення 

відшукання спільної прив’язки цілком можливе. Він зазначає, що слід 

визнати різноманітність випадків безпідставного збагачення, але це само 

по собі не може заважати застосуванню до них вихідного колізійного 

критерію, заснованого на тому, що об’єднує ці окремі випадки: 

зменшення майна у однієї особи і збереження, або придбання майна 

іншою особою, взаємно обумовлені саме тому, що вони випливають з 

однієї дії або події. Цю дію або подію, як правило, можна локалізувати. 

Локалізації проте піддаються лише вказані дія або подія (сплата 

неналежного, переробка чужих матеріалів тощо), але не ефект, тобто не 

саме безпідставне збагачення, тому не може бути прийнята теорія 

прив’язки до місця збагачення [65, С. 380]. 

Кодифікація колізійних норм покликаних врегулювати цивільні 

правовідносини з іноземним елементом вперше відбулася з прийняттям 

Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік 1961 

року та відповідних цивільних кодексів союзних республік у 1964-

1965 роках. 

Зокрема у статті 122 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і 

союзних республік 1961 року закріплювалось положення про 

національний режим. Згідно з яким іноземці у деліктах, вчинених на 

території СРСР користуються правом вимоги і несуть відповідальність на 

загальних засадах радянського закону, як матеріального, так і колізійного 

[61, С. 222-223]. 

Це регулювання колізійних відносин мало досить обмежений 

характер, оскільки спеціального закону про міжнародне приватне право 

прийнято не було. У Цивільному Кодексі УРСР 1963р., у редакції 1977р., 

було вміщено статтю 569-4 «закон, застосовуваний до зобов’язань, які 

виникають внаслідок заподіяння шкоди» де встановлювалось, що права і 
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обов’язки сторін за зобов’язаннями, які виникають внаслідок заподіяння 

шкоди, визначаються за законом країни, де мала місце дія чи інша 

обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування шкоди. 

Одночасно було вміщено виключення з загального правила, відповідно з 

яким права і обов’язки сторін за зобов’язаннями, які виникають внаслідок 

заподіяння шкоди за кордоном, якщо сторони є радянськими 

громадянами або радянськими організаціями, визначаються за 

радянським законом. При цьому у частині 4 статті 569-4 закріплювалось 

виключення з наведених правил: іноземний закон не застосовується, якщо 

дія чи інша обставина, яка є підставою для вимоги про відшкодування 

шкоди, за радянським законодавством не є протиправною. 

У Основах Цивільного законодавства Союзу РСР і союзних 

республік 1991р. правове регулювання колізійних питань з іноземним 

елементом у сфері недоговірних зобов’язань було дещо розширене, 

зокрема вперше з’явився припис щодо правил розв’язання колізій у 

зобов’язаннях з безпідставного збагачення: до зобов’язань, що виникають 

внаслідок безпідставного збагачення застосовується право країни де мало 

місце збагачення (ст.168). 

Отже і цивільне і колізійне законодавство радянської доби у сфері 

недоговірних зобов’язань було мало розвиненим. Це було зумовлено 

низкою причин, зокрема, природою радянського соціалістичного права, 

яке виходило із розмежування правових систем капіталістичних та 

соціалістичних держав, підкорення приватних інтересів публічним і 

нарешті невизнанням існування проблем пов’язаних із застосуванням 

іноземного права. 
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3.2. Стан правового регулювання недоговірних зобов’язань в 

міжнародному приватному праві України та шляхи його 

удосконалення на основі Регламенту «Рим ІІ» 

 

Новий етап розвитку правової системи України розпочався із 

здобуттям незалежності нашої держави у 1991р., коли докорінних змін 

зазнали всі галузі права та законодавства України. Не виключенням із 

загальної тенденції стало й цивільне право та міжнародне приватне право, 

які були розбудовані на якісно нових засадах. 

Після багаторічної підготовки 16 січня 2003 р. нарешті було 

прийнято новий Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ) [123]. 

У чинному ЦКУ правове регулювання недоговірних зобов’язань 

значно розширено порівняно з попередніми цивільними кодексами 

України і у Главах 82-83 цього Кодексу знайшли закріплення 

матеріально-правові норми стосовно деліктних зобов’язань і зобов’язань 

із квазіделіктів. 

ЦКУ передбачає такі недоговірні зобов’язання, як публічна 

обіцянка 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. 

Нині недоговірні зобов’язання являють собою самостійну групу 

цивільно-правових зобов’язань, а отже, зобов’язання, які входять до цієї 

групи, мають спільні ознаки, що дозволяють, по-перше, об’єднати їх, а 

по-друге, відмежувати від зобов’язань, що виникають із цивільно-

правових договорів. 
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Спільною рисою, яка дозволяє виокремити недоговірні 

зобов’язання в самостійну групу цивільно-правових зобов’язань, є 

відсутність договірних відносин між суб’єктами цих зобов’язань. Тобто 

підставою виникнення таких зобов’язань є не домовленість сторін 

(договір), а односторонні правочини, заподіяння шкоди, безпідставне 

збагачення та інші односторонні діяння. Виходячи з цього, недоговірні 

зобов’язання можна визначити як зобов’язання, підставами виникнення 

яких є інші, крім договору, юридичні факти. 

Відсутність домовленості між сторонами недоговірних зобов’язань 

породжує таку їх характерну рису, як відсутність узгодження волі 

учасників на виникнення зобов’язання. І навіть тоді, коли виникнення 

недоговірного зобов’язання залежить від вольової дії особи (наприклад, 

оголошення конкурсу), воно все одно не вимагає узгодження волі інших 

учасників цього правовідношення [79, С.10]. 

При класифікації недоговірних зобов’язань Отраднова О.О. 

пропонує використовувати як критерій їх систематизації певний характер 

дій, які породжують недоговірні зобов’язання, та поділити їх на такі 

групи: 1) недоговірні зобов’язання, підставою виникнення яких є 

правомірні дії, зокрема односторонні правочини; 2) недоговірні 

зобов’язання, підставою виникнення яких є неправомірні дії; 

3) недоговірні зобов’язання, підставою виникнення яких можуть бути як 

правомірні, так і неправомірні дії або події. 

Перша група охоплює зобов’язання, які юридично 

опосередковують нормальні економічні відносини. Підставою 

виникнення таких зобов’язань є односторонні правомірні дії, зокрема, 

односторонні правочини. Зміст таких зобов’язань визначається законом 

та волею тієї сторони зобов’язання, яка вчиняє правочин. До даної групи 

можна віднести зобов’язання з публічної обіцянки винагороди, ведення 

справ в інтересах іншої особи без її доручення, рятування здоров’я та 

життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи, вексельні 
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зобов’язання тощо. Одностороннім правочином, який породжує 

недоговірні зобов’язання, є банківська гарантія. Крім односторонніх 

правочинів до правомірних підстав виникнення недоговірних зобов’язань 

можна віднести акти органів влади, судові рішення тощо. 

Зобов’язання, що включаються до другої групи, виникають у разі, 

якщо має місце порушення майнових або особистих немайнових прав та 

охоронюваних законом інтересів особи. Основна мета їх існування – 

відновлення порушених прав, забезпечення реалізації принципу 

справедливості в цивільних правовідносинах. До даної групи належать 

зобов’язання із заподіяння шкоди, зобов’язання зі створення загрози 

життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 

Третя група недоговірних зобов’язань представлена зобов’язанням 

із безпідставного збагачення, оскільки підставою його виникнення 

можуть бути як правомірні дії особи, що збагатилася, або самого 

потерпілого (випадкове повторне перерахування грошей тощо), так і 

неправомірні дії суб’єктів (повідомлення неправдивої інформації з метою 

отримання знижки або субсидії), а також події [79, С. 11-12]. 

Кутателадзе О.Д. зазначає, що попри зовнішню неструктурованість 

підрозділу другого розділу третього книги п’ятої ЦК України 

«Недоговірні зобов’язання», внутрішня логіка цієї частини Цивільного 

кодексу є доволі виразною, та відображає орієнтування в цій сфері на 

визначені ще в римському приватному праві такі види підстав 

виникнення зобов’язань, як ніби договори, делікти і ніби делікти. 

Хоча таке групування у ЦК України прямо не проводиться, але це 

випливає зі змісту відповідних глав, котрі передбачають такі підстави 

виникнення зобов’язань як односторонні правочини – ніби договори 

(публічна обіцянка винагороди; вчинення дій у майнових інтересах іншої 

особи без її доручення); делікти (правопорушення); ніби делікти 

(придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без 

достатніх правових підстав) [62, С. 191]. 
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Паралельно із процесом розробки нового цивільного законодавства 

України відбувався й процес оновлення міжнародного приватного, 

зокрема й колізійного права. Із посиленням міжнародних економічних 

зв’язків України та пожвавленням світових інтеграційних та міграційних 

процесів постало питання про необхідність розробки спеціального 

законодавства з питань міжнародного приватного права (далі МПрП) і 

питань колізійного регулювання. 

Під час дискусії, що розгорнулась в Україні на початку XXI ст. 

стосовно шляхів кодифікації МПрП наголошувалось, що відсутність 

єдиного кодифікаційного акту з питань МПрП негативно впливає на 

правозастосовчу практику, призводить до суперечностей та прогалин у 

правовому регулюванні, дублювання тих самих положень. 

Кисіль В. І. з приводу кодифікації МПрП відзначав, що у 

кодифікаційному процесі норм міжнародного приватного права 

спостерігається три основних підходи: 1) прийняття спеціальних 

комплексних законів, які регулюють загальні питання застосування 

іноземного права та містять колізійні норми, а також досить часто норми 

міжнародного цивільного процесу (автономна кодифікація МПрП); 

2) закріплення положень МПрП у галузевих нормативних актах, як 

правило цивільних і сімейних кодексах, кодексах торговельного 

мореплавання і т.п. (галузева кодифікація); 3) включення колізійних норм 

та інших положень МПрП в окремі закони (про статус іноземців, 

зовнішньоекономічну діяльність тощо). Він відзначав також, що галузева 

кодифікація є спадщиною перших цивільних кодексів, що були прийняті 

ще у XIXст. у Франції, Італії, Німеччині, а включення колізійних норм до 

окремих законів історично себе не виправдало у процесі кодифікації та 

залишається в минулому. Отже на його погляд, найбільш обґрунтованим 

є здійснення автономної кодифікації норм МПрП в окремому законі [52]. 

На користь автономної кодифікації міжнародного приватного права 

висловлювались й інші аргументи, а саме: 1) шляхом прийняття окремого 
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закону створюється правова основа МПрП, визначається позиція 

законодавця з питань дії колізійної норми; 2) організовується єдина 

система колізійних норм, що дозволяє досягти узгодженості правового 

регулювання та усунути прогалини; 3) норми МПрП, зібрані в єдиний акт, 

стали б доступнішими для всіх зацікавлених осіб і відповідно 

підвищилась би їх ефективність; 4) прийняття нового єдиного закону про 

МПрП призведе до зменшення законодавчого масиву в цілому і спростить 

в подальшому роботу з удосконалення законодавства; 5) прийняття 

окремого закону сприятиме розвитку науки МПрП [15, С.86-87]. 

Водночас у літературі відзначались і позитивні сторони галузевої 

кодифікації, зокрема акцентувалась увага на тому, що в МПрП досить 

небагато загальних положень, які є спільними для всіх цивільного, 

сімейного, трудового права і цивільного процесу і стосуються вони 

статусу іноземців. Інші положення, що розглядаються як загальні, 

зазвичай регулюють правозастосування, що здійснюється державними 

органами (правила про встановлення змісту іноземного права, обхід 

закону, відсилання тощо). Включення їх до закону про МПрП у вигляді 

загальних положень виправдовується лише тим, що вони адресовані не 

тільки суду, а й іншим правозастосовчим органам (нотаріату, 

комерційним третейським судам та ін.) [7, С.29]. 

Попри тривалу наукову дискусію законотворцями було прийнято 

рішення здійснювати галузеву кодифікацію норм МПрП шляхом 

включення його норм до нового ЦКУ. При розробці на початку 

двохтисячних років проекту нового ЦКУ норми міжнародного 

приватного права і міжнародного цивільного процесу пропонувалось 

розташувати у Книзі VIII, яка містила три розділи: загальні положення, 

колізійне право та міжнародний цивільний процес. 

Правовому регулюванню недоговірних зобов’язань були присвячені 

статті 1592-1595 (параграф 2 Глави 111 Книги VIII) проекту ЦКУ. 

Зокрема передбачалось, що до зобов’язань, які виникають з 



147 

односторонніх дій (ведення чужих справ без доручення тощо), 

застосовується право країни, в якій мала місце така дія (ст.1592). До 

зобов’язань внаслідок завдання шкоди передбачалось встановлення 

кількох колізійних прив’язок: 1) права та обов’язки за зобов’язаннями, що 

виникають внаслідок завдання шкоди, визначаються за правом країни, в 

якій мала місце дія або інша обставина, що стала підставою для вимоги 

про відшкодування шкоди; 2) права та обов’язки за зобов’язаннями, що 

виникають внаслідок завдання шкоди за кордоном, а їх сторони мають 

звичайне місце перебування або місцезнаходження в одній країні, 

визначаються за правом цієї країни; 3) сторони зобов’язання у будь-який 

час після його виникнення можуть обрати право країни суду (стаття 

1593). Крім того, при підготовці законопроекту до третього читання у 

статті 1593 з’явилась ще одна колізійна прив’язка: якщо шкоду було 

завдано декільком особам, право країни, що підлягає застосуванню, 

визначається окремо для кожної особи. 

Згідно приписів статті 1594 проекту до вимоги про відшкодування 

шкоди, що виникла у споживача у зв’язку з придбанням товару або 

наданням послуг, на вибір споживача застосовується: право країни, в якій 

знаходиться місце проживання споживача; право країни, в якій 

знаходиться місце проживання або місцезнаходження виробника або 

особи, яка надала послугу; право країни, в якій споживач придбав товар 

або в якій йому була надана послуга. 

І нарешті до зобов’язань, що виникли внаслідок безпідставного 

збагачення, проектом передбачалось застосування права країни, у якій 

збагачення мало місце. Сторони зобов’язання у будь-який час після його 

виникнення мали можливість обрати право країни суду (ч.1 ст.1595). 

Якщо безпідставне збагачення виникає внаслідок зникнення підстави, за 

якою набуто або збережено майно, право країни, що підлягає 

застосуванню, визначається за правом країни, якому була підпорядкована 

ця підстава (ч.2 ст.1595) [89]. 
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Проте перед остаточним прийняттям Цивільного Кодексу норми 

МПрП з його тексту було виключено та доручено Кабінету Міністрів 

України розробити спеціальний закон про міжнародне приватне право. 

Отже подальший розвиток законодавства відбувся у напрямку автономної 

кодифікації. 

На обґрунтування потреби у прийнятті окремого закону про МПрП 

законодавці зазначили, що відокремлення норм міжнародного приватного 

права від положень Цивільного кодексу є доцільним, оскільки МПрП має 

особливий предмет регулювання: приватні (чи цивілістичні) 

правовідносини, ускладнені іноземним елементом. До сфери регулювання 

цього Закону належать, наприклад, трудові відносини, які у більшості 

країн не розглядаються як цивільні й не регулюються цивільним 

законодавством. 

Крім того, прийняття окремих комплексних законів, які містять 

положення щодо регулювання загальних питань Міжнародного 

приватного права, питань визначення застосовуваного права, а також 

питань міжнародного цивільного процесу стало основною тенденцією 

законодавчого регулювання питань міжнародного приватного права 

(МПрП) у другій половині ХХ століття. Така форма кодифікації 

міжнародного приватного права є оптимальним варіантом, порівняно з 

іншими підходами до законодавчого вирішення проблем МПрП [52]. 

Закон України «Про міжнародне приватне право» було прийнято 

23 червня 2005 р. [41]. У Розділі VII Закону «Колізійні норми щодо 

недоговірних зобов’язань» вміщено чотири статті присвячені питанню 

колізійного регулювання недоговірних зобов’язань. За загальним 

правилом, закріпленим у статті 48 встановлено, що до зобов’язань, які 

виникають з дії однієї сторони, застосовується право держави, у якій мала 

місце така дія. 

Проте у законі передбачено низку додаткових колізійних норм. 

Зокрема, права та обов’язки за зобов’язаннями, що виникають внаслідок 
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завдання шкоди, визначаються правом держави, у якій мала місце дія або 

інша обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування 

шкоди (частина 1 статті 49). Права та обов’язки за зобов’язаннями, що 

виникають внаслідок заподіяння шкоди за кордоном, якщо сторони 

мають місце проживання або місцезнаходження в одній державі, 

визначаються правом цієї держави (частина 2 статті 49). Сторони 

зобов’язання, що виникло внаслідок завдання шкоди, у будь-який час 

після його виникнення можуть обрати право держави суду (частина 4 

статті 49). Крім того, відповідно до частини 3 статті 49 право іноземної 

держави не застосовується в Україні, якщо дія чи інша обставина, що 

стала підставою для вимоги про відшкодування шкоди, за законодавством 

України не є протиправною. 

Аналіз правозастосовної практики приписів Закону України «Про 

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

недоговірним зобов’язанням за участю іноземного елемента фактично не 

застосовується іноземне право, а застосовується національне право 

України на підставі статей 49-51 згаданого закону України.  

Наведені приписи закону досить часто застосовуються при 

судовому вирішенні справ про дорожньо-транспортні пригоди, які мали 

місце події в Україні 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. 

Наприклад, Шевченківський районний суд м. Києва у рішенні від 

13 серпня 2012 року по справі № 2-10275/11 за позовом громадянина 

України до громадянина США щодо відшкодування збитків завданих 

внаслідок ДТП, що сталось у м. Києві з вини громадянина США 

застосував національне право України. Посилаючись на статтю 48 Закону 

України «Про міжнародне приватне право» суд зазначив, що до 

зобов'язань, що виникають з дії однієї сторони, з урахуванням положень 

статей 49 - 51 цього Закону, застосовується право держави, у якій мала 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_320/ed_2011_05_19/pravo1/T052709.html?pravo=1#320
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_320/ed_2011_05_19/pravo1/T052709.html?pravo=1#320
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_321/ed_2011_05_19/pravo1/T052709.html?pravo=1#321
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місце така дія. При цьому, відповідно до ст. 49 зазначеного Закону, права 

та обов'язки за зобов'язаннями, що виникають внаслідок завдання шкоди, 

визначаються правом держави, у якій мала місце дія або інша обставина, 

що стала підставою для вимоги про відшкодування шкоди. 

Національне право було застосоване у Рішенні Сихівського 

районного суду м. Львова від 21.03.2018р. справа № 464/6261/17 щодо 

відшкодування шкоди завданої громадянину Німеччини громадянином 

України внаслідок ДТП, що мало місце на території України. За фабулою 

справи громадянин Німеччини в досудовому порядку отримав 

компенсацію від страхової компанії у якій була застрахована цивільна 

відповідальність винуватця ДТП. При цьому розмір відшкодування 

завданих збитків був визначений на підставі експертної оцінки 

пошкодження транспортного засобу, яка була проведена в Україні. 

Громадянин Німеччини не погодився із сумою компенсації збитків та на 

підтвердження розміру завданої йому шкоди надав експертну оцінку 

шкоди, завданої його транспортному засобу, яка була проведена у 

Німеччині. Розглянувши справу, суд не прийняв до уваги результати 

експертизи проведеної у Німеччині та відмовив позивачу у задоволенні 

позову. У мотивувальній частині рішення суду було зазначено: відповідно 

до ст.ст.48, 49 Закону України «Про міжнародне приватне право» до 

зобов'язань, що виникають з дії однієї сторони, з урахуванням положень 

статей 49-51 цього Закону, застосовується право держави, у якій мала 

місце така дія. Згідно ч.1 ст.49 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» права та обов'язки за зобов'язаннями, що виникають 

внаслідок завдання шкоди, визначаються правом держави, у якій мала 

місце дія або інша обставина, що стала підставою для вимоги про 

відшкодування шкоди. Частиною 1 ст.6 Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

встановлено, що оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці 

та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_321/ed_2011_05_19/pravo1/T052709.html?pravo=1#321
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_320/ed_2016_11_03/pravo1/T052709.html?pravo=1#320
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кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог цього Закону. 

Представлений позивачем висновок експертного бюро «Ingenieurburo 

Aussenhofer» від 26.10.2014, який складений як попередня калькуляція 

необхідних ремонтних робіт у іншій державі, не відповідає вимогам 

приведеного законодавства України, тому не може бути використаним 

судом як доказ у відповідності з ЦПК України. 

У своєму рішенні по справі № 127/11749/17 від 4 вересня 2017 року 

Вінницький міський суд Вінницької області у справі про відшкодування 

збитків завданих майну громадянина України неправомірними діями 

іноземця, що мали місце у м. Вінниця застосував національне право 

України. У мотивувальній частині рішення суд зазначив, що за змістом 

ст.ст. 48, 49 Закону України «Про міжнародне приватне право», до 

недоговірних зобов’язань, що виникають внаслідок дії однієї сторони, 

застосовується право держави, у якій мала місце така дія. Права та 

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

визначаються правом держави, у якій мала місце дія або інша обставина, 

що стала підставою для вимоги про відшкодування шкоди. 

У судовій практиці України також є приклади застосування 

національного права України із застосування прив’язки до спільного 

місця проживання сторін спірних правовідносин. Прикладом такої 

правозастосовної практики може бути Рішення апеляційного суду Івано-

Франківської області від 18.10.2012р. по справі з відшкодування шкоди 

завданої внаслідок ДТП. За фабулою справи позивачі (батько та син), які 

були постраждалими у ДТП, що мало місце на території Угорщини 

вимагали від відповідача (водія транспортним засобом, який є 

громадянином України і надавав позивачам послуги з перевезення) 

компенсації збитків завданих їм внаслідок ДТП і зокрема у зв’язку із 

загибеллю у ДТП їх матері та дружини. Розглянувши справу суд 

встановив, що компетентними органами Угорщини було встановлено, що 

водій не порушив правил дорожнього руху на території Угорщини, а 
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причиною ДТП стало порушення правил з боку пішохода, який загинув в 

наслідок ДТП. При розгляді справи суд зазначив у мотивувальній частині, 

що права та обов'язки за зобов'язаннями, що виникають внаслідок 

завдання шкоди за кордоном, якщо сторони мають місце проживання або 

місцезнаходження в одній державі, визначаються правом цієї держави 

(ч. 2 ст. 49 Закону України «Про міжнародне приватне право»). Оскільки 

сторони проживають в Україні, апеляційний суд дійшов висновку, що суд 

першої інстанції при вирішенні спору правильно керувався нормами 

права України. 

Господарський суд Рівненської області у своєму рішенні від 

17 вересня 2013 р. у справі № 910/2341/13 прийняв рішення за позовом 

Відкритого акціонерного товариства «Торгмаш» (Республіка Білорусь) до 

ТОВ «АРМ-ЕКО» (Україна, Рівненська область) на підставі норм 

національного права. За фабулою справи позивач просив суд стягнути з 

відповідача збитки, завдані неправомірними діями відповідача, а саме 

проведенням незаконної реєстрації знаків, якими позивач маркував 

продукцію власного виробництва. Проаналізувавши наявні в матеріалах 

справи докази, судом було прийнято до уваги наступне: позивач є 

юридичною собою за законодавством держави місцезнаходження - 

Республіка Білорусь. Згідно з ч. 1 ст. 49 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» права та обов'язки за зобов'язаннями, що виникають 

внаслідок завдання шкоди, визначаються правом держави, у якій мала 

місце дія або інша обставина, що стала підставою для вимоги про 

відшкодування шкоди. Оскільки підставою позовних вимог позивачем 

визначено дії відповідача щодо проведеної реєстрації права власності на 

знак для товарів та включення зазначеного знаку до митного реєстру, 

внаслідок яких позивачу завдано шкоди та які проведено на території 

України, справа згідно з ч.1 ст. 49 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» підлягає розгляду за правом України. 
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Господарський суд Київської області у своєму рішенні від 

13.03.2017р по справі № 911/2841/16 за позовом Державного 

підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух), 

Київська обл., м. Бориспіль до AIR GO AIRLINES, Egypt, Cairo щодо 

стягнення коштів за надані аеронавігаційні послуги. У мотивувальній 

частині свого рішення суд обґрунтував необхідність застосування права 

України для вирішення спору, зазначивши наступне: «Відповідно до 

ст. ст. 2, 4, 5, 48 Закону України «Про міжнародне приватне право», що 

застосовується до таких питань, що виникають у сфері приватноправових 

відносин з іноземним елементом, як визначення застосовуваного права, 

право, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з 

іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та 

іншими положеннями колізійного права цього Закону, інших законів, 

міжнародних договорів України. У випадках, передбачених законом, 

учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір 

права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин. До 

зобов'язань, що виникають з дії однієї сторони, з урахуванням положень 

статей 49-51 цього Закону, застосовується право держави, у якій мала 

місце така дія. Як слідує зі змісту спірних правовідносин з іноземним 

елементом, дії, щодо яких виник спір у даній справі, - надання позивачем 

аеронавігаційних послуг, мали місце у повітряному просторі України, а 

тому до зобов'язань щодо надання та оплати аеронавігаційних послуг 

застосовується матеріальне право України». 

Аналогічна по суті справа була розглянута Господарським судом 

Київської області, який у своєму рішенні по справі № 911/1724/15 від 

04.06.2015р. щодо стягнення плати за послуги з аеронавігаційного 

обслуговування з підприємства нерезидента застосував статтю 48 Закону 

України «Про міжнародне приватне право» зазначивши, що до 

зобов'язань, що виникають з дії однієї сторони, з урахуванням положень 
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статей 49 - 51 цього Закону, застосовується право держави, у якій мала 

місце така дія.  

Варто зазначити, що досить часто суди України інтерпретують 

положення статті 49 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

таким чином, щоб було застосовано право України навіть в тих випадках, 

коли здається очевидним, що застосовуватися повинне право іншої 

країни. Так, наприклад, Апеляційним судом м. Києва у справі №22-

ц/796/2046/2018 за позовом громадянина України до фінансової поліції 

м. Месіна, Італія та митного агенства м. Месіна, Італія щодо 

відшкодування збитків, яких було завдано громадянину України на 

території Італії, внаслідок здійснення щодо нього процесуальних дій 

зазначеними органами м. Месіна, Італія, які здійснювалися внаслідок 

укладеного ним договору купівлі-продажу яхти, зареєстрованої у Франції 

та місцем постійної стоянки якої було м.Месіна, Італія з юридичною 

особою-резидентом Британських Віргінських островів було винесено 

рішення що суд першої інстанції повинен був застосувати до зазначених 

правовідносин право України. Свою позицію Суд обґрунтував тим, що 

відповідно до ч.ч. 1, 4 ст..49 Закону України «Про міжнародне приватне 

право»  права та обов'язки за зобов'язаннями, що виникають внаслідок 

завдання шкоди, визначаються правом держави, у якій мала місце дія або 

інша обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування 

шкоди., а сторони зобов'язання, що виникло внаслідок завдання шкоди,  у 

будь-який час після його виникнення можуть обрати право держави суду. 

Оскільки Суд першої інстанції з метою повідомлення відповідачів  про 

розгляд справи судом України  та вручення копії позовної заяви з 

додатками звернувся відповідно до умов Конвенції  про правову 

допомогу по цивільним справам  до компетентного суду Італійської 

Республіки. Документи були передані Фінансовій поліції м.Мессіна та 

Митному агентству м.Мессіна (т.1 а.с.186-198) і будь-яких заперечень 

щодо розгляду справи в суді України відповідачами не висловлено, то це 
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дає підстави вважати, що відповідачі погодилися з тим, що справа буде 

розглядатися за правом України (ч.4 ст.49 Закону України «Про 

міжнародне приватне право»). Відповідно відсутність реакції відповідачів 

на повідомлення про розгляд справи судом України фактично було 

використано судом як підтвердження вибору права сторонами, хоча 

насправді підтвердження згоди відповідачів щодо вибору права та 

застосування до зазначених правовідносин права України суду надано не 

було. Зазначена інтерпретація положень п. 4 ст. 49 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» зустрічається у судовій практиці досить 

часто. 

У судовій практиці України також є окремі випадки застосування 

при вирішенні справ як національного так і іноземного права. Наприклад, 

у Постанові Ленінського районного суду м. Харкова від 12 грудня 2013 р. 

Справа № 642/10320/13-а (№ 2а/642/124/13) у справі за позовом 

Державного закладу Управління Пенсійного фонду в Ішимському районі 

Тюменської області Російської Федерації до громадянина України про 

стягнення незаконно отриманої суми щомісячної грошової виплати.  

За фабулою справи громадянин України отримував грошові кошти 

з пенсійного рахунку свого померлого батька, які були нараховані після 

смерті пенсіонера, оскільки Пенсійний Фонд не був проінформований про 

смерть отримувача пенсійних виплат. 

В мотивувальній частині постанови суд зазначив: В силу ст. 1, 

ст. 20 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, 

сімейних і кримінальних справах, укладеної в м. Мінськ 

22 січня 1993 року (далі – Мінська конвенція про правову допомогу), 

громадяни кожної з Договірних Сторін, а також особи, що проживають на 

її території, користуються на територіях всіх інших Договірних Сторін у 

відношенні своїх особистих і майнових прав таким же правовим 

захистом, як і власні громадяни цієї Договірної Сторони. Громадяни 

кожної з Договірних Сторін, а також інші особи, що проживають на її 
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території, мають право вільно і безперешкодно звертатися до суду, 

прокуратури й інших установ других Договірних Сторін, до компетенції 

яких відносяться цивільні, сімейні і кримінальні справи, можуть 

виступати в них, подавати клопотання, пред'являти позови і здійснювати 

інші процесуальні дії на тих же умовах, що і громадяни цієї Договірної 

Сторони. Положення цієї Конвенції застосовуються також до юридичних 

осіб, створених відповідно до законодавства Договірних Сторін. 

Згідно ст. 51 Закону України «Про міжнародне приватне право» до 

зобов'язань, що виникли внаслідок набуття, збереження майна без 

достатніх правових підстав, застосовується право держави, у якій такі дії 

мали місце. Сторони зобов'язання у будь-який час після його виникнення 

можуть домовитися про застосування до нього права держави суду.  

Відповідно до п. 1 ст. 22 Федерального Закону від 17.12.2001 року 

№ 173 - ФЗ «Про трудові пенсії в Російській Федерації» виплата пенсії та 

інших соціальних виплат припиняється у разі смерті пенсіонера з 1-го 

числа місяця, що слідує за місяцем, в якому сталася смерть. 

В силу ст. 1102 ЦК РФ особа, яка без встановлених законом, 

іншими правовими актами чи правочином підстав набула чи зберегла 

майно за рахунок іншої особи, зобов'язана повернути останньому 

безпідставно набуте чи збережене майно (безпідставне збагачення). 

Правила, передбачені цією главою, застосовуються незалежно від того, чи 

було це безпідставне збагачення результатом поведінки отримувача 

майна, самого потерпілого, третіх осіб чи відбулося поза їх волею.  

Згідно ч.1 ст. 49 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється у разі 

смерті пенсіонера. Відповідно до ст. 50 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» суми пенсій, 

виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання 

страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті 

пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_323/ed_2013_05_16/pravo1/T052709.html?pravo=1#323
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844197/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#844197
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територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку. 

Відрахування з пенсії провадяться в установленому законом порядку на 

підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових 

стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов, 

виконання яких відповідно до закону провадиться в порядку, 

встановленому для виконання судових рішень. Розмір відрахування з 

пенсії обчислюється з суми, що належить пенсіонерові до виплати.  

Таким чином, судом встановлено, що громадянин України 

незаконно отримував пенсійні виплати, які нараховувалися на відкритий 

рахунок банківської карти на ім’я батька після його смерті. На підставі 

вищевикладеного, керуючись ст. 17, 18, 19, 71, 94, 104, 105, 162 КАС 

України, ст. 1, ст. 20 Конвенції про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, Законом 

України «Про міжнародне приватне право»  Федеральним Законом РФ від 

17.12.2001 року № 173 - ФЗ «Про трудові пенсії в Російській Федерації», 

ст. 1102 ЦК РФ, ст. 49, 50 Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», суд постановив позовну заяву 

задовольнити в повному обсязі. 

Отже, як видно з наведеного аналізу судових справ, судами досить 

часто при вирішенні справ по недоговірним зобов’язанням 

використовується основна колізійна прив’язка «місце односторонньої дії 

з якої виникло зобов’язання» (стаття 48 Закону України «Про міжнародне 

приватне право») [100].  

Тоді, як згідно із положеннями Регламенту «Рим ІІ» передбачена 

така загальна прив’язка, як місце настання шкоди (п.1 статті 4). При 

цьому у Регламенті передбачено можливість гнучкого підходу при виборі 

права, яке має застосовуватись, а саме: визначено можливість відмови від 

загального правила, якщо сторони мають спільне місце проживання (п.2 

статті 4 Регламенту). Крім того, у разі існування більш тісного зв’язку 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1449/ed_2013_07_04/pravo1/T052747.html?pravo=1#1449
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1450/ed_2013_07_04/pravo1/T052747.html?pravo=1#1450
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1451/ed_2013_07_04/pravo1/T052747.html?pravo=1#1451
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1510/ed_2013_07_04/pravo1/T052747.html?pravo=1#1510
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1534/ed_2013_07_04/pravo1/T052747.html?pravo=1#1534
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1609/ed_2013_07_04/pravo1/T052747.html?pravo=1#1609
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Регламентом передбачено, що застосовується право країни з якою є 

найбільш тісний зв'язок (п.3 статті 4 Регламенту). 

Такий підхід обґрунтовується справедливим балансом інтересів 

особи, яка притягується до відповідальності, і особи, якій заподіяно 

шкоду, а також цей підхід відповідає сучасній концепції права цивільно-

правової відповідальності і розвитку систем відповідальності без вини. 

Зважаючи на особливості сучасного світу та його глобалізацію, 

формула прикріплення закріплена у Регламенті «Рим ІІ», на наш погляд, є 

більш обґрунтованою, а її використання призведе до простішого 

визначення правопорядку, що підлягає застосуванню. 

З огляду на наведене вважаємо доцільним 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 «Право, 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». 
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«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». 

Спеціальні колізійні прив’язки передбачено Законом України «Про 

міжнародне приватне право» стосовно вимог про відшкодування шкоди, 

завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Так, до вимоги про 

відшкодування шкоди на вибір потерпілого застосовується: 1) право 

держави, у якій знаходиться місце проживання, місцезнаходження або 

основне місце діяльності потерпілого (частина 1 статті 50); 2) право 

держави, у якій знаходиться місце проживання або місцезнаходження 

виробника товару або виконавця роботи (послуги) (частина 2 статті 50); 

3) право держави, у якій потерпілий придбав товар або в якій для нього 

була виконана робота (надана послуга) (частина 3 статті 50). 

У статті 5 Регламенту «Рим ІІ» передбачено застосування: 

a) права країни, де особа, якій завдано шкоду має своє звичайне 

місце проживання в день завдання шкоди, якщо продукція була випущена 

на ринок цієї країни; або, при невиконанні цієї умови: 

b) права країни, де була придбана ця продукція, якщо продукція 

була випущена на ринок в цій країні; або, при невиконанні цієї умови: 

c) права країни, де настала шкода, якщо продукція була 

випущена на ринок цієї країни. 

Як бачимо, у законодавстві України та Регламенті «Рим ІІ» 

спостерігається різний підхід до колізійного регулювання цих відносин. 

Згідно закону України потерпілий обирає правопорядок, що підлягає 

застосуванню, з певного переліку, тоді як у Регламенті визначено більш 

чіткі правила визначення правопорядку. З одного боку підхід, 

закріплений у законодавстві України, більш сприятливий для 

потерпілого, проте це може призвести до певної непередбачуваності у 

питанні застосовуваного права. Крім того, потерпілий не завжди володіє 

специфічними знаннями для того, щоб визначити, який саме 



160 

правопорядок є найбільш сприятливим для нього. Відповідно, 

впровадження порядку, передбаченого Регламентом, чи хоча б принципу, 

який використовується у Регламенті, призвело би до більшої 

передбачуваності у питанні вибору права. 

Щодо правил розв’язання колізій у питаннях недобросовісної 

конкуренції, то слід зауважити, що у Законі України «Про міжнародне 

приватне право» взагалі відсутня спеціальна норма. Разом з тим, у 

Регламенті «Рим ІІ» до цих правовідносин передбачено застосування 

права країни, на території якої порущуються або можуть порушуватись 

конкурентні відносини або колективні інтереси споживачів. 

Питання застосування права у сфері недоговірних зобов’язань у разі 

завдання шкоди навколишньому середовищу взагалі не врегульовано 

Законом України «Про міжнародне приватне право», що є істотною 

прогалиною вітчизняного законодавства. Відповідно до статті 7 

Регламенту «Рим ІІ» за загальним правилом має застосовуватись право 

країни, де мало місце настання шкоди, або місце вчинення дії, що мала 

шкідливі наслідки. На наш погляд застосування права місця завдання 

шкоди у цьому випадку є цілком обґрунтованим та логічним. 

У зв’язку з цим 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 та 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». 

До правовідносин у сфері права інтелектуальної власності 

вітчизняне законодавство передбачає застосування права країни у якій 

вимагається захист цих прав. Згідно із Регламентом «Рим ІІ» передбачено 
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застосування права країни, до якої висувається вимога про захист, або (у 

випадку застосування права ЄС) право країни, де право було порушено. 

Отже законодавство України аналогічне вимогам, які висуваються правом 

ЄС. 

У Законі України «Про міжнародне приватне право» взагалі не 

регулюються відносини, що пов’язані із страйками або локаутами, тоді як 

згідно із європейським законодавством до цих відносин передбачено 

застосування права країни, де мали місце ці страйки або локаути. Отже у 

законодавстві країни існує прогалина, яка потребує усунення і яка, на наш 

погляд, може бути врегульована спеціальною нормою, що має 

передбачити застосування права місця вчинення дії у каскаді з правом 

місця настання шкоди, але за умов внесення відповідних змін щодо 

відповідальності за такі дії до цивільного законодавства України 

Законодавством України передбачено, що до зобов’язань, що 

виникли внаслідок набуття, збереження майна без достатніх правових 

підстав, застосовується право держави, у якій такі дії мали місце. При 

цьому сторони зобов’язання у будь-який час після його виникнення 

можуть домовитися про застосування до нього права держави суду. 

Відповідно до Регламенту «Рим ІІ» до цих недоговірних зобов’язань 

передбачено застосування права місця спільного проживання сторін, 

право країни де відбулося безпідставне збагачення та право найбільш 

тісного зв’язку. Разом з тим, зважаючи на особливості деяких 

правовідносин (зокрема електронна торгівля, блокчейни та подібне) 

прив’язка до місця вчинення дій не завжди буде спрацьовувати, так само 

не завжди буде можливість реалізувати право на вибір правопорядку. 

Вважаю, що норма повинна бути розширена іншими правилами 

прикріплення, що застосовувалися б у випадку неможливості 

застосування першого правила. Можливо у даному випадку 

обґрунтованим було б закріплення правила застосування права найбільш 

вразливої сторони. 
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Правила застосування колізійних прив’язок у недоговірних 

зобов’язаннях з ведення чужих справ без доручення не знайшли 

спеціального закріплення у законодавстві України. Тоді, як згідно з 

Регламентом «Рим ІІ», до цих правовідносин передбачено застосування 

права, що регулює існуючі взаємовідносини виходячи із спільного місця 

проживання сторін, місця вчинення дії, найбільш тісного зв'язку. 

Оскільки ці правовідносини частіше за все виникають внаслідок існуючих 

відносин між сторонами, підхід реалізований у Регламенті «Рим ІІ», на 

наш погляд, є більш обґрунтованим і може бути врахований при 

удосконаленні вітчизняного законодавства. 

У законодавстві України взагалі не врегульовано розв’язання 

колізій у сфері відповідальності із недобросовісного ведення переговорів 

(переддоговірної відповідальності). Тоді як відповідно до Регламенту 

«Рим ІІ» встановлено, що до цих правовідносин має застосовуватись 

право, що застосовувалось би до договору, право місця настання шкоди, 

право спільного звичайного місця проживання сторін, або право найбільш 

тісного зв’язку. Вважаємо, що за таких умов важливо закріпити 

концепцію відповідальності із недобросовісного ведення переговорів 

(переддоговірної відповідальності) в рамках цивільного законодавства, 

адже на сьогодні аналогія існує лише в сімейному праві – відшкодування 

збитків у зв'язку із підготовкою до весілля, якщо шлюб не відбувся. 

Відповідно, після закріплення у цивільному законодавстві норм 

матеріального права, можливе закріплення відповідної колізійної 

прив’язки на рівні міжнародного права за аналогією з нормами 

Регламенту «Рим ІІ». 

Спеціальні колізійні прив’язки передбачені Законом України «Про 

міжнародне приватне право» також стосовно набуття, збереження майна 

без достатньої правової підстави. Так, до зобов’язань, що виникли 

внаслідок набуття, збереження майна без достатніх правових підстав, 

застосовується право держави, у якій такі дії мали місце. Сторони 
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зобов’язання у будь-який час після його виникнення можуть домовитися 

про застосування до нього права держави суду (ст. 51). 

Норми стосовно деліктних зобов’язань були передбачені тільки в 

останніх за часом підписання двосторонніх договорах про надання 

правової допомоги між СРСР та Польщею, В'єтнамом, Кубою, тодішніми 

Чехословаччиною та НДР. Тепер вони є майже у всіх міжнародних 

договорах, хоча, скажімо, Договір між Україною та Китайською 

Народною Республікою про правову допомогу у цивільних та 

кримінальних справах 1992 р. таких норм не передбачає. Договірний 

досвід інших держав, наприклад Болгарії, також свідчить, що правила 

регламентації деліктних зобов'язань, зокрема колізійні, містяться не в усіх 

двосторонніх договорах, на відміну від вказівок щодо застосування 

законодавства стосовно нерухомого майна, особистих і майнових прав 

подружжя, батьків і дітей. 

Основною колізійною прив'язкою в договорах про правову 

допомогу за участю України є закон місця заподіяння шкоди. Цей 

принцип може мати різне формулювання. Ось приклади: «місце дії чи 

іншої обставини, що послужила підставою для вимоги про відшкодування 

шкоди» (п. 1 ст. 39 Договору з Кубою, п. 1 ст. 33 -з Грузією, п. 1 ст. 33 - з 

Естонією, п. 1 ст. 42 Мінської конвенції про правову допомогу 1993 р.); 

«законодавством... Сторони, на території якої мала місце подія, що стала 

підставою для вимоги про відшкодування шкоди» (ч. 1 ст. 43 Договору з 

Македонією); «законодавство держави, на території якої мав місце 

випадок, що є джерелом зобов'язання» (п. 1 ст. 35 Договору з Молдовою, 

п. І ст. 35 - 3 Польщею); «вчинок або інші обставини, що стали підставою 

для вимоги про відшкодування збитків» (п. 1 ст. 33 з Литвою). 

У всіх договорах передбачається прив'язка до закону громадянства, 

якщо потерпілий та делінквент є громадянами однієї договірної держави. 

Ця прив'язка є зручною, оскільки полегшується збирання доказів, ведення 

переписки, обчислення судових витрат, процесуальних строків тощо. 
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У договорах зазначається, що у справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок делікту, компетентними визнаються суди держави - 

учасниці угоди, на території якої було заподіяно шкоду чи мали місце 

інші обставини, які стали підставою для вимоги про відшкодування 

збитків. Компетентним визнається також суд договірної держави: 1) на 

території якої проживає відповідач (п. З ст. 33 Договору з В'єтнамом, п. З 

ст. 33 - з Грузією, п. З ст. 33 -з Естонією, п. З ст. 33 - з Литвою, п. З ст. 42 

Мінської конвенції про правову допомогу 1993 р.); 2) на території якої 

має місце проживання або юридичну адресу позивач, якщо на цій 

території знаходиться майно відповідача (п. 2 ст. 35 Договору з 

Молдовою, п. 2 ст. 35 - з Польщею); 3) законодавство якої підлягає 

застосуванню (п. З ст. 39 - Договору з Кубою). 

У правозастосовній судовій практиці України є випадки 

застосування положень двосторонніх договорів про правову допомогу у 

спорах, що мають місце по недоговірним зобов’язанням. Наприклад, 

Господарським Судом Львівської області у справі № 5015/2490/12 за 

позовом ТОВ «Влад» (Польща) до відповідача 

ПП „Галтехнотранзит”(Україна) було застосовано приписи „Договору 

між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних і кримінальних справах”, а також норми Закону 

«Про міжнародне приватне право». Суть справи полягала в тому, що 

позивач відправив на рахунок відповідача з яким він не мав жодних 

господарських відносин грошові кошти, а зазначений платіж повинен був 

здійснюватися за рахунок іншого контрагента позивача. Суд встановив, 

що відповідач не мав жодних правових підстав на отримання і 

використання у власних потребах вказаних грошових коштів. 

Незважаючи на наведене, безпідставно отриманих грошових коштів 

відповідач їх платнику самостійно не повернув. 

У мотивувальній частині свого рішення суд, серед іншого зазначив: 

згідно ст. 51 Закону України “Про міжнародне приватне право”, до 
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зобов’язань, що виникли внаслідок набуття, збереження майна без 

достатніх правових підстав, до зобов’язань, що виникли внаслідок 

набуття, збереження майна без достатніх правових підстав, 

застосовується право держави, у якій такі дії мали місце. Сторони 

зобов’язання у будь-який час після його виникнення можуть домовитися 

про застосування до нього права держави суду; відповідно до ст. 73 

Закону України «Про міжнародне приватне право» іноземці, особи без 

громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та 

посадові особи) та міжнародні організації (далі - іноземні особи) мають 

право звертатися до судів України для захисту своїх прав, свобод чи 

інтересів. Відповідно до ст. 35 «Договору між Україною і Республікою 

Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і 

кримінальних справах», відповідальність за заподіяну шкоду, яка не 

виникає з договірних відносин (недозволені дії) визначається 

законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої мав місце 

випадок, що є джерелом зобов’язання. У справах, зазначених вище, 

компетентним є суд тієї Договірної Сторони, на території якої мав місце 

випадок, що є джерелом зобов’язання, або на території якої має місце 

проживання або юридичну адресу відповідач. Отже справа була вирішена 

на підставі норм національного права України. 

Крім двосторонніх угод про правову допомогу та вказаної Мінської 

конвенції стосовно вибору законодавства для регулювання цивільної 

відповідальності, що настає з делікту, застосовуються міжнародні 

багатосторонні угоди, які переважно регулюють спеціальні випадки 

деліктної відповідальності. У них уніфікацією можуть охоплюватися 

тільки підстави та умови відшкодування шкоди. Такими є, наприклад, 

Конвенція № 115 МОП про захист працівників від іонізуючої радіації, 

ратифікована Президією Верховної Ради Української PCP 29 травня 

1968 р., Конвенція запобігання забрудненню моря скидами відходів та 

іншими матеріалами 1972 p., ратифікована Україною 24 грудня 1975 р., 
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Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про 

співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, 

стихійних лих та ліквідації їх наслідків 1996 р. Норми про зазначену 

відповідальність повинні міститися у національному законодавстві 

держав - учасниць цих міжнародних договорів. 

Прикладом конвенцій, які містять норми про умови 

відповідальності за делікти, є Конвенція для уніфікації деяких правил, що 

стосуються міжнародних повітряних перевезень 1929 p., ратифікована 

Україною 1959 p., Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів 

та їх багажу 1974 р. і Протокол 1976р. до неї (Україна приєдналася у 

1994 p.), Конвенція, яка доповнює Варшавську конвенцію для уніфікації 

повітряних перевезень, здійснюваних перевізником, що не має договірних 

зобов'язань, ратифікована Україною 1983 р. 

Для України обов'язковими є норми Римської конвенції про збитки, 

завдані іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні від 

7 жовтня 1952 р. Особливим положенням цієї Конвенції є встановлення 

відповідальності навіть за наявності непереборної сили. Межі 

відповідальності визначаються встановленням максимальної суми 

відшкодування, сплачуваної делінквентом одній потерпілій особі, чи 

виплат із настанням одного нещасного випадку максимальній кількості 

осіб, незалежно від кількості потерпілих. Відповідно до норм цієї 

Конвенції відповідальність у зв'язку зі смертю чи тілесними 

ушкодженнями не перевищує 530 тис. франків за особу, яка загинула чи 

отримала ушкодження. 

Україна є учасницею Міжнародної конвенції щодо втручання у 

відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення 

нафтою 1969 р., підготовленою на Міжнародній конференції, скликаній за 

ініціативою Міжнародної морської організації у Брюсселі. В її роботі 

брала участь і делегація України, але за рішенням загальносоюзних 

директивних інстанцій Конвенцію було підписано лише представником 
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СРСР 1975 р. Відтоді її чинність поширювалась і на Україну. Конвенція 

обов'язкова для нашої держави, як однієї з правонаступниць колишнього 

СРСР. Участь у ній підтверджено постановою Верховної Ради України 

від 17 грудня 1993 р. 

Основна мета Конвенції - запобігання забрудненню узбережжя 

прибережних держав нафтою внаслідок морських аварій, що стались у 

відкритому морі, тобто на значній відстані від узбережжя за межами дії 

юрисдикції прибережної держави. Цей чинник має важливе значення, 

оскільки захисні дії прибережної держави, в т. ч. можливість спалення 

або затоплення аварійного судна, мають бути відповідними небезпеці, що 

загрожує узбережжю. Перед вчиненням небезпечних дій прибережна 

держава має консультуватися з іншими заінтересованими державами, 

використовувати знання експертів тощо. Порушення цих вимог може 

призвести до того, що прибережній державі, яка перевищила межі 

допустимих дій під час аварійних ситуацій, доведеться відшкодовувати 

неправомірні збитки. 

Про вагомість таких збитків свідчать статистичні дані 

авторитетного класифікаційного товариства Регістр Ллойда. Тільки у 

відносно «спокійному» 1992 р. внаслідок зіткнень, навалів і наскоків на 

мілини загинуло 72 судна водотоннажністю понад 100 регістрових тон. 

Наслідки аварій іноді катастрофічні. Особливо небезпечними вони є для 

закритих акваторій Азовського та Чорного морів. 

За інтенсифікації судноплавства, зокрема перевезень нафти 

танкерами, ця Конвенція має істотне значення, з одного боку, для 

підвищення безпеки судноплавства, а з іншого - є гарантією захисту 

інтересів прибережних держав, юридичних та фізичних осіб. 

У 1987 р. набрали чинності для СРСР (а отже, і для України) п'ять із 

десяти конвенцій з питань безпеки ядерних матеріалів та охорони 

навколишнього середовища. Це - Конвенція про фізичний захист ядерних 

матеріалів та ядерних установок від 3 березня 1980 р.; Конвенція про 



168 

оперативне оповіщення про ядерну аварію від 16 вересня 1986р.; 

Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної 

ситуації від 26 вересня 1986 р.; Протокол від 8 липня 1985 р. про 

скорочення викидів сірки чи їх транскордонних потоків принаймні  на 30 

відсотків до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі 

відстані від 1979 р.; Міжнародна конвенція про створення Міжнародного 

фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою 1971 р. У 1996 р. 

Україна приєдналася до Віденської конвенції про цивільну 

відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 р. Україна 

приєдналася до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за 

шкоду від забруднення нафтою, підписаної в Лондоні 27 листопада 

1992 р. (ратифікована 4 липня 2002 р.) . Ці договори стали основою 

створення на національному рівні ефективного юридичного важеля 

захисту ядерних матеріалів, устаткування і засобів транспортування від 

несанкціонованого доступу до них, посягань і т. ін. Зокрема, Законом 

України «Про приєднання до Міжнародної конвенції про цивільну 

відповідальність за шкоду від забруднення нафтою» від 4 липня 2002 р. 

було уповноважено Кабінет Міністрів України у тримісячний термін із 

дня набрання чинності цим Законом розробити і затвердити методику 

обрахунку збитків за забруднення нафтою, включаючи майбутні втрати 

доходів внаслідок порушення господарської діяльності. 

Україною укладено й двосторонні угоди, в т. ч. на міжвідомчому 

рівні, у вказаній сфері. Так, щодо мирного використання атомної енергії 

28 червня 1992 р. було підписано Угоду про співробітництво у сфері 

ядерної безпеки та радіаційного захисту між Державним комітетом 

України з ядерної та радіаційної безпеки та Дирекцією безпеки ядерних 

об'єктів Міністерства промисловості та зовнішньої торгівлі Французької 

Республіки. Сторони Угоди вирішили проводити обмін інформацією 

щодо різних проблем ядерної безпеки та радіаційного захисту. В Угоді 

передбачено, зокрема, що кожна Сторона: сама несе відповідальність за 
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пряму чи непряму шкоду, заподіяну своєму устаткуванню чи 

обладнанню, персоналу чи третім особам внаслідок застосування 

інформації, отриманої від іншої держави; бере на себе страхування свого 

персоналу відповідно до чинного законодавства щодо виробничих травм і 

професійних захворювань. Отже, кожна Сторона виконує формальності 

та в разі необхідності несе витрати зі страхування ризику свого 

персоналу; зобов'язується попереджувати іншу про будь-яку аварію чи 

шкоду, заподіяну персоналові під час виконання робіт; несе витрати за 

шкоду, заподіяну її обладнанню та устаткуванню, які тимчасово надані їй 

персоналом іншої держави, та відмовляється заявляти претензії з цього 

приводу іншій Стороні; відповідає за шкоду, заподіяну третім особам 

персоналом, якого вона тимчасово надала іншій Стороні, окрім випадків, 

коли цей персонал знаходиться під керівництвом і контролем цієї 

Сторони; сама несе відповідальність за шкоду будь-якого характеру, яка 

може виникнути на її території внаслідок ядерної аварії. Отже, Сторона 

Угоди відмовляється притягувати до відповідальності іншу Сторону, її 

персонал і гарантує їм непорушення справ, незаявлення рекламацій та 

позовів про відшкодування шкоди чи іншу відповідальність, гарантує від 

витрат, заподіяних ядерною аварією під час виконання зазначеної Угоди. 

Практичне застосування цієї Угоди стосується, зокрема, безпеки 

роботи та припинення роботи діючих АЕС України, радіаційного захисту 

персоналу та населення. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Право, що 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, а саме: 

зобов’язання з обіцянки (публічна обіцянка винагороди), зобов’язання із 

правопорушень (приватна винагорода) та зобов'язання за законом (до 

яких відносили ведення чужих справ без доручення, безпідставне 

збагачення, зобов’язання із соціального страхування та пенсійні 

зобов’язання). 

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'язання, що виникають внаслідок рятування 

соціалістичного майна. У Основах цивільного законодавства Союзу РСР і 

республік 1991 р. коло недоговірних зобов'язань знову зазнало змін і до 

них було віднесено лише зобов’язання внаслідок завдання шкоди іншій 

особі, внаслідок безпідставного збагачення або збереження майна за 

рахунок іншої особи (безпідставне збагачення). 

У перші десятиліття радянської влади колізійне регулювання 

відносин за участю іноземного елементу взагалі не передбачало 

спеціальних правил, а на іноземців поширювався національний режим. 

Законодавство радянської доби приділяло більше уваги питанням 

розв’язання колізій законів різних соціалістичних республік, що входили 

до складу радянського союзу. 
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За радянської доби спеціальне законодавство у вигляді окремого 

закону з питань міжнародного приватного права, зокрема й колізійного 

регулювання було відсутнє. 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 мають право вимоги та несуть 

відповідальність за радянським законодавством. Одночасно було вміщено 

виключення з загального правила, відповідно з яким права і обов'язки 

сторін за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди за 

кордоном, якщо сторони є радянськими громадянами або радянськими 

організаціями, визначаються за радянським законом. Крім того у 

законодавстві було закріплено застереження, що іноземний закон не 

застосовується, якщо дія чи інша обставина, яка є підставою для вимоги 

про відшкодування шкоди, за радянським законодавством не є 

протиправною. 

Отже основною колізійною прив’язкою у деліктних відносинах 

стало місце вчинення делікту, додатковою - спільного доміцилію. 

Щодо правового регулювання порядку розв’язання колізій у сфері 

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

відповідна правова норма з'явилася лише у 1991р. у Основах цивільного 

законодавства Союзу РСР і республік. Вона передбачала, що до 

зобов’язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення 

застосовується право країни де мало місце збагачення. 

Наукові підходи з питань колізійного регулювання недоговірних 

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

на правах союзної республіки, не відрізнялись багатоманіттям. Ті окремі 

фахівці, що приділяли увагу цьому питанню фактично були одностайні у 
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своїх оцінках щодо правил розв’язання колізій. Зокрема пануючою була 

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

а у разі спільного доміцилію сторін делікту право країни спільного 

доміцилію. 

Погляди вчених радянської доби мали певну специфіку, 

обумовлену протиставленням радянського соціалістичного права праву 

так званих “буржуазних країн”. По-перше, поширеною була думка, що 

оскільки радянські громадяни і за кордоном мають керуватись у своїх 

взаємовідносинах радянським правом, то у разі завдання шкоди 

радянським громадянином іншим радянським громадянам, радянській 

державі або організації, притягнення до відповідальності має відбуватись 

у повному обсязі за радянськими законами. По-друге, радянський суд не 

може покладати відповідальність за вчинення дій, які за кордоном 

визнаються протиправними, але не є протиправними за радянським 

правом. 

У чинному Цивільному Кодексі України перелік недоговірних 

зобов’язань, у порівняння із 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. 

Закон України «Про міжнародне приватне право» врегульовує 

питання колізійного регулювання недоговірних зобов’язань. Разом з тим 

його норми потребують удосконалення та узгодження з підходами до 

колізійного регулювання, які закріплено у Регламенті «Рим ІІ». 
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З огляду на наведене вважаємо доцільним 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 Право, 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 та 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». 
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ВИСНОВКИ 

Недоговірні зобов’язання складають найбільш численну групу 

зобов’язань оскільки охоплюють всі зобов’язання, які виникають з інших 

підстав ніж договір. Тому у цивільно-правовій доктрині зарубіжних, 

зокрема європейський країн, відсутнє єдине визначення недоговірних 

зобов’язань. Спільна риса таких зобов’язань – підстава виникнення, вони 

виникають не з договору, а з порушення обов’язку, визначеного 

об’єктивним правом у випадках, коли між сторонами існує лише 

фактичний, а не юридичний зв’язок. 

Отже, у найбільш загальному вигляді недоговірні зобов’язання у 

сучасному цивільному праві можна визначити, як зобов’язання, що 

виникають з інших підстав ніж договір. 

Умовно недоговірні зобов’язання можна класифікувати на дві 

великі групи: деліктні зобов’язання та інші недоговірні зобов’язання, що 

не пов’язані з деліктами. 

Оскільки поняття недоговірного зобов’язання, а також коло 

зобов’язань, які охоплюються цим поняттям є неоднаковим у різних 

державах, то й у міжнародному приватному праві відсутнє єдине 

визначення поняття недоговірних зобов’язань, що є цілком 

обґрунтованим. 

Розвиток правової доктрини, наукових досліджень, законодавства у 

сфері недоговірних зобов’язань як у римському приватному праві, так і у 

цивільному праві окремих європейських країн пов’язаний перш-за-все із 

розвитком інституту деліктних зобов’язань. Інститут недоговірних 

зобов’язань, що не пов’язані із деліктами тривалий час, починаючи від 

римської правової традиції, був представлений фактично зобов’язаннями 

з безпідставного збагачення та діями в чужому інтересі без доручення. 

Основною тенденцією розвитку інституту недоговірних 

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

збільшення деліктних зобов’язань, за рахунок виникнення нових 
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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. 

Найбільш поширеною та традиційною колізійною прив’язкою, яка 

застосовувалась у країнах континентального права до недоговірних 

зобов'язань до уніфікації колізійного регулювання у країнах-членах ЄС 

шляхом прийняття Регламенту «Рим ІІ» було право місця вчинення 

правопорушення – 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 за аналогією ті ж підходи, що були 

напрацьовані стосовно деліктних зобов’язань. Конкуренцію lex loci delicti 

commissi у європейських країнах протягом багатьох століть складав закон 

суду – lex fori, роль якого поступово збільшувалась починаючи з ХХ 

століття, адже врахування національного правопорядку та правопорядку 

країни, де 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: 1) 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; 2) відходу від жорсткої прив’язки на 
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користь більш гнучких, зокрема принципу найбільш тісного зв’язку, 

автономії волі та вже зазначеного закону суду. 

Спроби уніфікації міжнародного приватного права у сфері 

недоговірних зобов’язань у рамках Європейського співтовариства 

тривалий час були невдалими, що зумовлено, як багатоманітністю 

різновидів недоговірних зобов’язань, так і різними підходами у 

європейській правовій доктрині та практиці до визначення колізійних 

прив’язок для цих зобов’язань. Крім того виявилось досить складним 

узгодження позицій різних європейських країн. Тому реальна можливість 

здійснити уніфікацію колізійного регулювання недоговірних зобов’язань 

з’явилась лише із заснуванням Європейського Союзу до компетенції 

якого було віднесено заходи в галузі правового співробітництва у 

цивільних справах, що мають транскордонний характер, і зокрема 

компетенція із забезпечення 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. 

До характеристик Регламенту «Рим ІІ» можна віднести наступні: 

1) є актом прямої дії, який не тільки не може бути змінений 

актами органів держав-членів ЄС, але і зовсім не вимагає їх прийняття, а 

отже, забезпечує безпосереднє застосування закріплених у ньому 

правових норм на території 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, він підлягає застосуванню до 

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

пов’язаних з конфліктом законів, а сфера недоговірних зобов’язання, 
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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 провини при 

укладенні договору (culpa in contrahendo). 

Разом з тим зі сфери дії Регламенту виключені правовідносини, що 

регулюються податковим, митним та адміністративним правом. Крім 

того, документ не застосовується при визначенні відповідальності держав 

за дії та бездіяльність при здійсненні державної влади (acta jure imperii). 

Зі сфери дії також виключені 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; у 

Регламенті використовуються гнучкі колізійні прив’язки. 

Важливою новелою Регламенту «Рим ІІ» є закріплення автономії 

волі lex voluntatis на рівні основної формули прикріплення поряд із 

загальним правилом, що міститься у ст. 4 Регламенту - 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 до 

деліктів та квазі-деліктів. Тобто застосування загального правила за 

Регламентом «Рим ІІ» в окремих правовідносинах по суті залежить від 

вибору права сторонами. 

У Регламенті «Рим II» запропоновано гнучкі та зрозумілі правила 

розв’язання конфлікту законів та 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: 
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1) до недоговірних зобов’язань, застосовується загальне правило lex 

loci damni, згідно з яким, правом, яке підлягає застосуванню (з певними 

виключеннями) є 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 (непрямі) наслідки 

цього юридичного факту; 

2) виключення із застосування загального правила lex loci damni має 

місце якщо і потерпілий і делінквент на момент завдання шкоди мають 

звичайне місце проживання на території однієї країни, тоді 

застосовується право цієї країни, принцип спільного доміцилію; 

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

має явно більш тісний зв’язок з іншою країною, застосуванню підлягає 

право цієї третьої країни. 

Загальний механізм розв’язання колізій у деліктних 

правовідносинах, який визначено у статті 4 Регламенту не поширює дію 

на окремі види деліктів, які перераховані у статтях 5-9 Регламенту, 

зокрема, зі сфери дії загальної колізійної прив’язки виключено наступні 

види деліктів: відповідальність за продукцію (стаття 5); відповідальність 

за недобросовісну конкуренцію і дії, які обмежують вільну конкуренцію 

(стаття 6); відповідальність за завдання шкоди навколишньому 

середовищу (стаття 7); відповідальність за порушення прав 

інтелектуальної власності (стаття 8). 

Отже, застереження про незастосування відсилає до спеціальних 

колізійних прив’язок, передбачених у статтях 5-9 Регламенту. 

Спеціальний механізм колізійного регулювання передбачає окремі 

формули прикріплення для окремих видів зобов’язань, згідно зі статтями 

5-12 Регламенту. 

Прийняття Регламенту «Рим II» завершило формування основних 

засад міжнародного приватного права Європи, а сам Регламент став 
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основою для вдосконалення законодавства у сфері колізійного 

регулювання недоговірних зобов’язань у будь-якій країні. 

Право, що 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, а саме: зобов’язання з обіцянки (публічна обіцянка 

винагороди), зобов’язання із правопорушень (приватна винагорода) та 

зобов'язання за законом (до яких відносили ведення чужих справ без 

доручення, безпідставне збагачення, зобов’язання із соціального 

страхування та пенсійні зобов’язання). 

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'язання, 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 іншій 

особі, внаслідок безпідставного збагачення або збереження майна за 

рахунок іншої особи (безпідставне збагачення). 

У перші десятиліття радянської влади колізійне регулювання за 

участю іноземного елементу взагалі не передбачало спеціальних правил, а 

на іноземців поширювався національний режим. Законодавство 

радянської доби приділяло більше уваги питанням розв’язання колізій 

законів різних соціалістичних республік, що входили до складу 

радянської федерації. 
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За радянської доби спеціальне законодавство у вигляді окремого 

закону з питань міжнародного приватного права, зокрема й колізійного 

регулювання було відсутнє. 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 мають право вимоги та несуть 

відповідальність за радянським законодавством. Одночасно було вміщено 

виключення з загального правила, відповідно з яким права і обов'язки 

сторін за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди за 

кордоном, якщо сторони є радянськими громадянами або радянськими 

організаціями, визначаються за радянським законом. Крім того у 

законодавстві було закріплено застереження, що іноземний закон не 

застосовується, якщо дія чи інша обставина, яка є підставою для вимоги 

про відшкодування шкоди, за радянським законодавством не є 

протиправною. Отже основною колізійною прив’язкою у деліктних 

відносинах стало місце вчинення делікту, додатковою спільного 

доміцилію. 

Щодо правового регулювання порядку розв’язання колізій у сфері 

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

відповідна правова норма з'явилася лише у 1991р. у Основах цивільного 

законодавства Союзу РСР і республік. Вона передбачала, що до 

зобов’язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення 

застосовується право країни де мало місце збагачення. 

Наукові підходи з питань колізійного регулювання недоговірних 

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

на правах союзної республіки, не відрізнялись багатоманіттям. Ті окремі 

фахівці, що приділяли увагу цьому питанню фактично були одностайні у 
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своїх оцінках щодо правил розв’язання колізій. Зокрема пануючою була 

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

а у разі спільного доміцилію сторін делікту право країни спільного 

доміцилію. 

Погляди вчених радянської доби мали певну специфіку, 

обумовлену протиставленням радянського соціалістичного права праву 

так званих “буржуазних країн”. По-перше, поширеною була думка, що 

оскільки радянські громадяни і за кордоном мають керуватись у своїх 

взаємовідносинах радянським правом, то у разі завдання шкоди 

радянським громадянином іншим радянським громадянам, радянській 

державі або організації, притягнення до відповідальності має відбуватись 

у повному обсязі за радянськими законами. По-друге, радянський суд не 

може покладати відповідальність за вчинення дій, які за кордоном 

визнаються протиправними, але не є такими за радянським правом. 

У чинному Цивільному Кодексі України перелік недоговірних 

зобов’язань, у порівняння із 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. 

Закон України «Про міжнародне приватне право» врегульовує 

питання колізійного регулювання недоговірних зобов’язань. Разом з тим 

його норми потребують удосконалення та узгодження з підходами до 

колізійного регулювання, які закріплено у Регламенті «Рим ІІ». 
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З огляду на наведене вважаємо доцільним 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 Право, 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 та 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».
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