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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Сьогодні як ніколи зростає інтерес до проблеми 

переддоговірних відносин і до пов’язаного з нею питання добросовісного 

ведення переговорів. Зумовлено це передовсім розширенням міжнародної 

торгівлі, її недостатньою нормативною врегульованістю та складністю 

переддоговірних відносин як правової категорії і як практичного явища. 

Договірні сторони ініціюють переговори з метою укладення контракту, 

однак очікуваний результат може не настати, переговори можуть зазнати 

невдачі через зміну факторів, що раніше сприяли «зародженню» ділових 

відносин. Тоді одна зі сторін починає вважати договір безнадійним або думати, 

що з іншим контрагентом можна укласти більш вигідну угоду. До цього 

моменту будь-який із учасників відносин може понести значні витрати, у тому 

числі фінансові. Цілком ймовірно, що такий результат буде очевидним для обох 

сторін, однак можливі випадки, коли це стане для одного з контрагентів 

повною несподіванкою. Ще більш складна ситуація виникає, коли договір не 

укладається, або укладається, але є нікчемним через недобросовісне ведення 

переговорів однією зі сторін. У першому випадку маємо нормальні 

підприємницькі відносини, які передбачають ризик, у другому – явне 

порушення одного з основних принципів міжнародного приватного права, що 

передбачає застосування такої категорії, як переддоговірна відповідальність. 

У міжнародному приватному праві інститут переддоговірних зобов’язань 

не отримав належного матеріального закріплення, що пояснюється відсутністю 

єдиного підходу до цього питання в державах загального та романо-

германського права. Такий стан справ значною мірою ускладнює процес 

уніфікації норм міжнародного приватного права. 

На сьогодні інститут culpa in contrahendo є невід’ємною частиною 

цивільного права держав романо-германської правової сім’ї (ФРН, Франція, 

Італія, Нідерланди) та у спрощеному і скороченому вигляді відображений 

у законодавствах держав загального права (США, Великобританія, Канада), 

незважаючи на суперечність принципу добросовісності, на якому базується ця 

доктрина, основному принципу договірного права – принципу свободи 

договору. Однак, незважаючи на це, правова система України, як і раніше, 

стоїть осторонь загального процесу розвитку цієї доктрини. Це видається 

досить дивним, з огляду на потребу в такому регулюванні в цивільному обігу 

в нашій державі. Адже саме відсутність впевненості у контрагенті та 

можливість фінансових втрат без будь-якого відшкодування часто змушують 

суб’єктів господарювання відмовлятися від потенційно перспективних угод, 

що, відповідно, позначається на економіці України. 

Крім того, актуальність теми дослідження підтверджується низьким 

ступенем теоретичної розробленості, відсутністю єдиного доктринального 

підходу до поняття правової природи і суті переддоговірних зобов’язань. 

Більше того, питання необхідності та практичної застосовності такого 

правового інституту є дискусійним і невирішеним. Це визначає необхідність 

дослідження переддоговірних зобов’язань у загальному цивільному праві та в 
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міжнародному приватному праві зокрема. 

Практична значущість дослідження полягає в тому, що воно обґрунтовує 

принципову потребу українського цивільного обігу в нормативному 

закріпленні переддоговірних зобов’язань. 

Дослідження проблематики дисертації та отримані теоретичні висновки 

значною мірою ґрунтуються на досягненнях вітчизняної та зарубіжної 

цивілістики, зокрема: В.А. Бєлова, В.В. Богданова, Т.В. Боднар, В.І. Борисової, 

М.Г. Бріджа, Н.Г. Вілкової, К.В. Гніцевич, В.П. Грибанова, А.Б. Гриняка, 

І.А. Діковської, А. Дікенсона, А.С. Довгерта, М.А. Єгорової, Р. Ієрінга, 

Д. Картрайта, В.І. Кисиля, Е. Кліве, О.С. Комарова, О.О. Красавчикова, 

Н.С. Кузнєцової, А.М. Кучер, О. Ландо, Л.А. Лунца, В.В. Луця, 

Р.А. Майданика, Н.І. Майданик, О.О. Мережка, Т.П. Подшивалов, 

М.Г. Розенберга, Ф.К. Савіньї, Є.О. Суханова, В. Тетлі, О.В. Трояновського, 

Е.А. Фарнсворфа, Р.О. Халфіної, О.В. Шполтакова, Р. Шульце й інших учених. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано на кафедрі міжнародного приватного права Інституту 

міжнародних відносин відповідно до наукової теми «Правові засади співпраці 

України з міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика», що 

є частиною планової теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Асоціація як новий 

формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти» (№ державної реєстрації 16БФ048-01). 

Мета дисертаційного дослідження полягає у виробленні наукового 

підходу до визначення права, що підлягає застосуванню до переддоговірних 

відносин у міжнародному цивільному обігу, виходячи із специфіки 

переддоговірних зобов’язань, їх системи, а також природи переддоговірної 

відповідальності, з урахуванням світової практики і сучасних тенденцій розвитку 

механізмів регулювання транскордонних відносин. Для досягнення поставленої 

мети дисертаційного дослідження передбачається вирішити такі завдання: 

 дослідити історію виникнення і становлення доктрини culpa in 

contrahendo; 

 визначити правову природу та зміст переддоговірних зобов’язань та 

проаналізувати особливості переддоговірних відносин у міжнародному 

цивільному обігу; 

 розглянути джерела правового регулювання транскордонних 

переддоговірних відносин та проаналізувати стан нормативного закріплення і 

правозастосовної практики щодо переддоговірних зобов’язань у різних 

іноземних правопорядках і в праві України; 

 встановити роль принципу добросовісності у становленні 

транскордонних переддоговірних зобов’язань; 

 виявити особливості колізійного регулювання переддоговірних 

відносин у міжнародному цивільному обігу з урахуванням специфіки їх 

природи; 

 проаналізувати проблему правової кваліфікації переддоговірної 
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відповідальності в правопорядках різних держав; 

 розкрити концепцію culpa in contrahendo в європейському 

міжнародному приватному праві; 

 проаналізувати проблемні аспекти колізійного регулювання 

переддоговірної відповідальності та її перспективи. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є переддоговірні відносини 

у міжнародному цивільному обігу. До них належать міжнародні 

приватноправові відносини, що виникають у процесі ведення переговорів 

з метою укладення транскордонних угод, а також цивільно-правові відносини, 

що виникають у зв’язку з переддоговірною відповідальністю (culpa in 

contrahendo). 

Предметом дослідження є переддоговірні зобов’язання у міжнародному 

приватному праві. 

Методологічна основа дослідження зумовлена його предметом та 

включає історичний, догматично-правовий та порівняльно-правовий методи, 

теоретичною основою для застосування яких виступає системний підхід, що 

передбачає встановлення змісту приписів правових норм і відповідних навчань 

у загальному нормативному контексті та в контексті конкретної епохи їх 

виникнення і застосування. Історичний метод був використаний, зокрема, при 

вивченні виникнення і подальшого розвитку інституту переддоговірної 

відповідальності у Німеччині та інших європейських державах, а також при 

дослідженні процесу включення норм про добросовісність до міжнародно-

правових актів. Догматично-правовий метод використаний при тлумаченні 

положень законодавства деяких іноземних держав та положень норм 

міжнародного приватного права, а також матеріалів, що демонструють процес 

їх розроблення і практику застосування, рішень міжнародних та національних 

судів; внутрішньодержавних нормативних актів, що стосуються питань 

добросовісності при веденні переговорів. У роботі широко використано 

порівняльно-правовий метод. Так, при аналізі проблемних питань уніфікації та 

дослідження перспектив розвитку інституту здійснено порівняння двох 

основоположних принципів договірного права романо-германської правової 

сім’ї та сім’ї загального права – принципу добросовісності та принципу свободи 

договору відповідно. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 

одним із перших у юридичній науці України комплексним дослідженням 

проблематики переддоговірних зобов’язань у міжнародному приватному праві. 

У дисертації розроблено теоретичні положення, які відрізняться 

науковою новизною та можуть мати пізнавальне значення для подальшого 

розвитку вчення про переддоговірні зобов’язання, зокрема: 

уперше: 

 запропоновано авторське визначення транскордонних переддоговірних 

зобов’язань – це засновані на принципі добросовісності приватноправові 

зобов’язання, ускладнені іноземним елементом, що виникають при вступі 

в переговори щодо укладення транскордонної угоди, у яких належна поведінка 

суб’єктів безпосередньо спрямовується на укладення договору або сприяє його 
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укладенню (переддоговірні регуляторні відносини), а неналежна поведінка 

суб’єктів до моменту укладення договору визнається недобросовісною та 

обумовлює відповідальність, установлену договором або законом (переддоговірні 

охоронні відносини); 

 виокремлено два типи з точку зору документального оформлення 

переддоговірних відносин зобов’язань, які вільно приймає на себе одна сторона 

щодо другої сторони у результаті ділових переговорів, що передували укладенню 

договору: 1) зобов’язання, що випливають з неоформлених переддоговірних 

відносин; 2) зобов’язання, що випливають з попередніх угод; 

 обґрунтовано доцільність застосування до переддоговірних зобов’язань 

статуту остаточного договору, що дає змогу підпорядкувати одному закону тісно 

пов’язані відносини;  

 виокремлено два типи переддоговірної відповідальності: 1) договірний 

тип відповідальності, яка виникає з порушення зобов’язання, вільно прийнятого 

однією стороною щодо другої сторони внаслідок переговорів, що передували 

укладенню договору; 2) позадоговірний тип відповідальності, яка не виникає з 

порушення такого вільно прийнятого на себе зобов’язання; 

 доведено, що укладення попередньої угоди, що визначає укладення 

остаточного договору, є неявним вибором права сторонами: шляхом укладення 

такої попередньої угоди сторони імпліцитно прийняли рішення витіснити 

застосування статуту договору, щодо укладення якого ведуться переговори, 

і підпорядкували існування остаточного договору закону, що регулює їхню 

попередню угоду; 

удосконалено: 

 положення про те, що переддоговірна відповідальність має гібридний 

характер та підпадає під дію правил будь-якої форми (договірної, деліктної, 

квазідоговірної) відповідальності залежно від характеру заподіяної шкоди; 

 зміст класифікації переддоговірних зобов’язань за функціями на 

регулятивні та охоронні. Регулятивні переддоговірні відносини виникають з 

правомірних дій, спрямованих на задоволення інтересів їх учасників; охоронні 

переддоговірні відносини є результатом трансформації регулятивних 

переддоговірних відносин внаслідок їх порушення і покликані забезпечити захист 

порушених прав; 

 поняття механізму вирішення конфліктів закону за допомогою 

двокрокового алгоритму, що вимагає від судів кваліфікувати проблему, перш ніж 

встановити колізійну норму, що визначає право, яке підлягає застосуванню;  

 розуміння іноземного елементу, що обумовлює транскордонний характер 

переддоговірних зобов’язань: зважаючи на основну мету та призначення 

переддоговірних відносин, їх підготовчий характер для організації майбутніх 

договірних відносин, транскордонний характер основного договору впливає і на 

характер переддоговірних відносин, поєднуючи їх (за допомогою потенційних 

договірних відносин) з іноземним правопорядком; 

 правила встановлення переддоговірного статуту транскордонних 

переддоговірних відносин, в основі визначення якого лежить колізійних принцип 
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– lex causae, яким може бути: а) закон, обраний сторонами відносини (lex 

volunatis); б) закон країни, де знаходиться місце проживання або основне місце 

діяльності сторона, яка здійснює виконання, яке має вирішальне значення для 

змісту договору (принцип характерного виконання); в) закон найбільш тісного 

зв’язку; г) закон місця заподіяння шкоди (lex loci delicti commissii) або закон країни 

місця настання шкідливих наслідків (lex loci damni); 

 положення, що переддоговірна відповідальність підпорядкована 

договірній колізійній прив’язці – lex contractus in negotio (або закон договору в 

період переговорів), яким виступає один з двох законів: 1) lex contractus finalis 

(або закон остаточного договору); або 2) lex contractus putativus (або закон 

передбачуваного контракту – у разі якщо договір не був укладений); 

набули подальшого розвитку: 

 теза про малоймовірність повної уніфікації регулювання 

переддоговірних відносин, з огляду на що колізійний вибір права є основним 

методом правового регулювання транскордонних переддоговірних відносин. 

 уявлення про те, що укладення договору має розглядатися як процес 

формування волі та її закріплення в умовах договору, що являють собою форму 

існування волевиявлення; 

 теза, що переддоговірне правовідношення не можна віднести виключно 

до сфери організаційних правовідносин з огляду на можливу наявність 

компенсаційного фактору – відповідальності sui generis за недобросовісне 

ведення переговорів у його межах; 

 положення про те, що тривалість існування деяких з переддоговірних 

обов’язків перевищує терміни переговорів та покладаються на сторони навіть 

після закінчення переговорів; 

 теза про необхідність закріплення в Цивільному кодексі України обов’язку 

добросовісного ведення переговорів та інституту переддоговірної відповідальності; 

 розуміння того, що, підпорядковуючи вимоги, що випливають з 

переддоговірних відносин, lex contractus in negotio, європейський законодавець 

прагнув уніфікувати і спростити визначення права, що застосовується. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що вони можуть бути використані: у науково-дослідній діяльності – як 

підґрунтя для подальшого наукового дослідження проблематики, що стосується 

переддоговірних правовідносин;  у правотворчій діяльності – для 

вдосконалення положень чинного законодавства України, що регулює 

переддоговірні відносини; у правозастосовній практиці, зокрема при 

вирішенні судами спорів, які виникають із переддоговірних зобов’язань; у 

навчальному процесі при викладанні навчальних дисциплін «Цивільне право», 

«Міжнародне приватне право», спецкурсів «Порівняльне цивільне право», та 

інших навчальних дисциплін для студентів вищих навчальних закладів, а також 

для підготовки навчальних посібників, підручників із указаних дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

роботою, а всі положення дисертації, висновки, узагальнення та рекомендації є 

особистим здобутком дисертанта, зробленим на основі дослідження та аналізу 
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нормативних документів та існуючих наукових концепцій. Використані тези й 

джерела інших авторів як теоретична основа зазначені в посиланнях на них. 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію виконано на кафедрі 

міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка і обговорено на засіданнях 

кафедри. Також основні теоретичні та практичні положення і висновки 

дисертаційного дослідження доповідалися на: Міжнародній науково-

практичній конференції «Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем 

приватного права», присвяченій пам’яті Є.В. Васьковського (Одеса, 18 травня 

2018 р.); Науково-практичній конференції «Міжнародне приватне право: 

актуальні проблеми та перспективи розвитку», яка присвячена 25-ій річниці 

створення кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 

21 грудня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Современные проблемы юридической науки» 

(Челябінськ, 12-13 травня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Современное состояние и тенденция развития законодательства 

Республики Таджикистан и стран СНГ» (Душанбе, 28 квітня 2017 р.);  ІІІ 

Науково-практичній конференції «Актуальні наукові дослідження сучасної 

юридичної науки: теорія та практика» (м. Київ, 18 березня 2016 р.); Науково-

практичній конференції «Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми 

викладання» (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Геостратегічні пріоритети України в політичній, 

економічній, правовій та інформаційній сферах» (Київ, Інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 15 

жовтня 2015 р.);  Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (Київ, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Міжнародне право розвитку: сучасні 

тенденції та перспективи» (м. Одеса, 17 червня 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції “Правові та інституційні механізми забезпечення 

сталого розвитку України : у 2 т. – Т. 1: матеріали Міжнародної наук.-практ. 

конф. (Одеса, 15-16 трав. 2015 р.). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

відображено у 19 публікаціях, із них 5 статей опубліковані у наукових фахових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН Украіни, 3 стаття в іноземних 

наукових фахових виданнях та 11 тез доповідей на наукових конференціях.  

Структура роботи обумовлена проблематикою дослідження, його 

метою, предметом і задачами. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

що включають дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатку. Загальний обсяг дисертації становить 218 сторінок, з них 186 сторінок 

основного тексту. Список використаних джерел міститься на 28 сторінках та 

складається з 271 найменувань. Додаток 1 складається з 4 сторінок 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі викладена актуальність теми, стан її наукової розробленості, 

визначені об’єкт, предмет, мета та основні завдання дослідження, 

охарактеризована методологічна основа роботи. Сформульовано положення, 

що містять наукову новизну, розкрито теоретичне та практичне значення 

одержаних результатів, обґрунтовано зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами й темами, містяться відомості про апробацію та публікацію 

результатів дисертації, її структуру та обсяг. 

У Розділ 1. «Правова природа переддоговірних відносин та особливості 

їх правового регулювання», який складається з трьох підрозділів, 

розглядаються основи сучасного інституту переддоговірних зобов’язань, що 

об’єднує всі випадки, незалежно не лише від дійсності договору, а й від факту 

його укладення.  

У підрозділі 1.1. «Місце переддоговірних відносин у предметі цивільно-

правового регулювання» аналізуються підходи до правової природи 

переддоговірних зобов’язань і переддоговірної відповідальності.  

Обов’язок укласти договір може бути заснований або на договорі (наприклад, 

укладення попередньої угоди чи опціонного контракту), або на законі (наприклад, 

публічний договір). При цьому в першому випадку такий обов’язок має характер 

зобов’язального правовідношення, а в другому – набуває рис абсолютного. 

Характер обов’язку укласти договір повинен враховуватися при кваліфікації 

переддоговірної відповідальності. Переддоговірну відповідальність у більшості 

випадків слід кваліфікувати як відповідальність за порушення зобов’язання 

(договірна або квазідоговірна відповідальність), однак у ряді випадків можлива 

кваліфікація такого правопорушення як делікту (наприклад, відповідальність за 

невиконання обов’язку укласти договір, заснованого на законі). 

Інститут переддоговірних зобов’язань знайшов відображення 

в національних законодавствах більшості держав континентальної Європи. У 

зв’язку з цим вважаємо принциповою потребу цивільного обігу в Україні у 

нормативному закріпленні принципу добросовісності переддоговірних відносин 

і відповідальності за його порушення на переддоговірній стадії.  

В підрозділі 1.2. «Поняття та види транскордонних переддоговірних 

зобов’язань» розглядаються різноманітні думки щодо правової природи, моменту 

виникнення та юридичного змісту переддоговірних зобов’язань – від заперечення 

існування будь-яких переддоговірних зобов’язань на підставі абсолютизації 

принципу свободи договору до визнання їх зобов’язаннями sui generis. 

Переддоговірні відносини – це відносини, що складаються у процесі 

укладення транскордонної угоди та створюють основу і необхідні умови для 

виникнення, розвитку та існування транскордонних договірних відносин. 

Переддоговірні зобов’язання можуть бути класифіковані за різними ознаками. 

За функціями можна виділити регулятивні та охоронні відносини. Регулятивні 

переддоговірні відносини виникають з правомірних дій, спрямованих на 

задоволення потреб учасників в нормальному, бажаному для всього суспільства і 

цих осіб напрямі. Охоронні транскордонні переддоговірні відносини виникають 
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внаслідок порушення встановлених правил (переддоговірна відповідальність, 

що виникає внаслідок недобросовісної поведінки під час ведення переговорів 

про укладення транскордонної угоди).  

З точку зору документального оформлення переддоговірних відносин 

можна виокремити два типи вільно прийнятих на себе зобов’язань однією 

стороною щодо другої сторони внаслідок ділових переговорів, які передували 

укладенню договору: зобов’язання, що випливають з попередніх угод, та 

зобов’язання, що випливають з неоформлених відносин. За природою відносин, 

що виникають у рамках транскордонних переддоговірних відносин, можна 

виділити договірні і позадоговірні відносини. Транскордонні договірні 

відносини виникають з волі та за згодою сторін, а позадоговірні, крім 

узгодженої волі суб’єктів, мають односторонній зобов’язувальний характер. 

При укладанні переддоговірної угоди транскордонні переддоговірні відносини 

набувають договірного характеру. У разі недобросовісного припинення 

переговорів, за відсутності угоди між учасниками переговорів, транскордонні 

переддоговірні відносини набувають позадоговірного характеру. 

У підрозділі 1.3. «Уніфікація правового регулювання переддоговірних 

відносин» зазначається, що особливістю регулювання транскордонних 

переддоговірних відносин є відсутність системи комплексного регулювання. 

Серед регуляторів транскордонних переддоговірних відносин виділяють 

державні і недержавні, які, в свою чергу, можуть мати національний або 

міжнародний характер. Вагому роль у регламентуванні транскордонних 

переддоговірних відносин має недержавне регулювання, яке враховує особливий 

характер переддоговірних відносин, обумовлений категорією добросовісності, 

та, певною мірою, необхідність «м’якості» їх регулювання таких відносин. 

Можна констатувати відсутність уніфікованого регулювання 

переддоговірних відносин. Більше того, повна уніфікація правового 

регулювання переддоговірних відносин видається малоймовірною, оскільки 

відмінності національних законодавств у цій сфері регулювання – це не просто 

технічні варіації ідентичних рішень, а є результатом різних точок зору на певні 

фундаментальні питання. Колізійний вибір права, таким чином, неможливо 

оминути, і саме він, на нашу думку, є основним методом правового 

регулювання транскордонних переддоговірних відносин. 

Розділ 2. «Транскордонні переддоговірні регулятивні зобов’язання» 

складається з трьох підрозділах, в яких послідовно розглядаються принцип 

добросовісності, поняття та колізійні питання переддоговірних відносин, а 

також колізійні питання неоформлених переддоговірних зобов’язань. 

В підрозділі 2.1. «Принцип добросовісності у транскордонних 

переддоговірних зобов’язаннях» підкреслюється складність та неоднозначність 

категорії добросовісності, а відтак і заснованих на ній переддоговірних 

зобов’язань.  

Концепція добросовісності не отримала однакового ані розуміння, ані 

застосування. У системах цивільного континентального права лібералізація 

механізму укладення договору шляхом направлення оферти та її прийняття 

(акцепту) пішла шляхом розвитку більш спеціального обов’язку добросовісного 
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дотримання та виконання договору, в напрямі визнання загального обов’язку 

діяти в дусі доброї волі, як тільки відповідні правовідносини почали існувати, – 

іншими словами, в напрямі становлення загального принципу добросовісності. 

Це означає, що сторони, вступивши в переговори, стають пов’язаними загальним 

обов’язком добросовісності.  

На дещо інших позиціях – продиктованих іншими соціальними, 

економічними і політичними традиціями, – стоїть загальне право, яке вважає, що 

переговори не зумовлюють будь-якого зобов’язання сторін, загалом 

заперечуючи існування вимоги добросовісності в переддоговірних відносинах.  

Зазначені відмінності загального і континентального підходів у питаннях 

добросовісності в переддоговірних відносинах є традиційними, проте інтереси 

міжнародного торгового обігу детермінують їх зближення і обумовлюють 

необхідність їх гармонізації. Звісно, на даний час навряд чи можна говорити про 

уніфікацію принципу добросовісності при веденні переговорів щодо укладення 

договору, але гармонізація правового регулювання в цілому можлива. На нашу 

думку, більш доцільною може бути така форма правової апроксимації, як 

загальні принципи права, оскільки вони залишають більшу інтерпретаційну 

свободу, ніж уніфіковані правила. У зв’язку з цим хочемо підтримати принципи, 

що стосуються переддоговірних відносин, запропоновані UNIDROIT та 

Комісією з європейського договірного права (Комісією Ландо).  

У підрозділі 2.2. «Поняття та колізійні питання переддоговірних 

угод» розглядаються поняття та види переддоговірних угод, а також 

аналізуються колізійні питання, що виникають при їх укладенні 

Попередні угоди організовують переговори та можуть накладати 

зобов’язання вступити в переговори або зобов’язання продовжити переговори. 

Перший вид попередньої угоди охоплює угоди про початок переговорів і 

преференційні угоди. Преференційною є угода, за якою одна сторона 

зобов’язується запропонувати укладення договору виключно другій стороні, 

якщо вона вирішить вступити в переговори. Угода про початок переговорів 

відрізняється від преференційної угоди, тому що вона не наділяє сторону 

переважним правом на укладення договору. Попередні угоди, що накладають 

зобов’язання продовжити переговори, фіксують «перерву в переговорах» і 

закріплюють всі умови, на цей момент узгоджені сторонами, які згодні 

продовжити переговори з метою досягнення кінцевої угоди (угоди з відкритими 

умовами і угоди про проведення переговорів). 

В колізійному плані, якщо сторони не включили пункт про вибір права до 

своєї попередньої угоди, це право визначається відповідно до прив’язки права 

сторони характерного виконання. Якщо сторона характерного виконання 

попередньої угоди не може бути встановлена, швидше за все, суд встановить, що 

попередня угода має найбільш тісний зв’язок з остаточним (основним) 

договором, що приведе, в більшості випадків, до застосування статуту основного 

договору. Проте застосування закону, що регулює остаточний договір, не є 

автоматичним і залежить від аналізу фактичних обставин конкретної справи.  

Підрозділ 2.3. «Колізійний статут неоформлених переддоговірних 

зобов’язань» присвячений розгляду колізійних питань зобов’язань, що 
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випливають з неоформлених відносин. 

Концепція вільно прийнятих на себе зобов’язань однією стороною 

стосовно другої сторони охоплює не лише зобов’язання, що виникають на 

підставі укладеного між сторонами договору, а також і зобов’язання, що 

випливають з односторонніх дій. У разі порушення обіцянки постає питання про 

право, що застосовується до відповідальності, яку тягне за собою порушення 

неоформленого зобов’язання, яке можна вирішити на основі загальних правил 

колізійно-правового регулювання. 

Передовсім, з огляду на визнання універсальності сфери застосування 

принципу автономії волі сторін, можливим рішенням може бути обране 

сторонами право. Іншим колізійним рішенням, за відсутності угоди сторін про 

право, що застосовується, може бути застосування до неоформленого 

зобов’язання закону звичайного проживання сторони, яка дала обіцянку, якщо 

тільки застосування цього закону не виключено на користь застосування 

статуту остаточного (основного) договору, щодо якого ведуться переговори. 

Оскільки обіцянка зберегти пропозицію є характерним виконанням 

неоформленого зобов’язання, попередні відносини сторін будуть регулюватися 

законом звичайного місця проживання сторони, яка дала обіцянку. Якщо 

застосування закону звичайного місця проживання (місцезнаходження) 

сторони, яка дала обіцянку, призводить до небажаних результатів, видається за 

доцільне підпорядкувати відносини, що виникають з неоформленого 

зобов’язання, закону остаточного договору, що дає можливість усунути 

неузгодженості та запобігти dépeçage.  

Розділ 3. «Колізійні питання переддоговірної відповідальності 

(транскордонних переддоговірних охоронних зобов’язань)» присвячений 

колізійно-правовому регулюванню відносин, що виникають внаслідок 

недобросовісної поведінки під час ведення переговорів про укладення 

транскордонної угоди. 

У підрозділі 3.1. «Проблема правової кваліфікації переддоговірної 

відповідальності» зазначається, що щоб встановити, яке з колізійних правил 

буде застосовуватися до конкретної вимоги щодо договірної відповідальності, а 

також до якого правопорядку воно належить, необхідно спочатку визначити 

зміст правових категорій, що містяться в цих правилах.  

Визначення права, що застосовується до переддоговірних відносин, 

ускладнено розумінням правової природи цього виду відповідальності, іншими 

словами – різною правовою кваліфікацією переддоговірної відповідальності. 

Дійсно, переддоговірна відповідальність має різну правову характеристику 

(кваліфікацію) у правопорядках різних держав. Так, в одних правопорядках 

переддоговірна відповідальність кваліфікується як договірна, а в інших – як 

деліктна або навіть як «самостійний вид відповідальності, встановлений 

відповідно до законодавства» (наприклад, у законодавстві Греції). У деяких 

юрисдикціях, наприклад у Португалії, прийнята гібридна характеристика: 

у деяких випадках переддоговірна відповідальність кваліфікується як договірна, 

а в інших може розглядатися як деліктна.  

Невизначеність, що супроводжує правову кваліфікацію переддоговірної 
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відповідальності, обумовлює відому проблему міжнародного права – проблему 

конфлікту кваліфікації, – яка породжує різні правові результати залежно від 

прийнятих підходів. Оскільки характеристику переддоговірної відповідальності 

визначають колізійні правила, що встановлюють застосовуване право, конфлікт 

кваліфікації (розбіжні характеристики) переддоговірної відповідальності 

призводить до застосування різних законів у різних правопорядках. 

Переддоговірну відповідальність у більшості випадків слід кваліфікувати 

як відповідальність за порушення зобов’язання (договірна або квазідоговірна 

відповідальність), однак у ряді випадків можлива кваліфікація такого 

правопорушення як делікту (наприклад, відповідальність за невиконання 

обов’язку укласти договір, заснованого на законі). Для більш ефективного 

застосування норм про переддоговірну відповідальність та сприяння 

подальшому розвитку цього правового інституту необхідно визначити, до якого з 

наведених видів відповідальності вона належить. 

У підрозділі 3.2. «Концепція culpa in contrahendo в європейському 

міжнародному приватному праві» зазначається, що європейський 

законодавець у сфері переддоговірної відповідальності вирішив відійти від 

традиційного двоетапного процесу вирішення колізійного питання, характерного 

для європейського міжнародного приватного права. 

Закріпивши позадоговірну кваліфікацію culpa in contrahendo, Регламент 

«Рим II» поклав край дебатам про кваліфікацію переддоговірної відповідальності 

в різних державах ЄС. Колізійне вирішення порушених питань, що міститься у 

статті 12 Регламенту «Рим II», розглядає два випадки позадоговірної 

переддоговірної відповідальності. По-перше, вона охоплює зобов’язання, що 

виникають з дій, які або призводять, або запобігають укладенню договору в ході 

переговорів. По-друге, вона охоплює зобов’язання, що випливають з порушення 

позадоговірних переддоговірних обов’язків або зобов’язань, що виникають на 

етапі переговорів. Ці два випадки позадоговірної відповідальності регулюються 

правом, що визначається на основі колізійної прив’язки до права договору, тобто 

до права, що застосовується до договору (у разі укладення договору), або що 

підлягало б застосуванню, якби договір був укладений. 

Вирішивши на користь позадоговірної характеристики culpa in contrahendo 

в європейському міжнародному приватному праві, європейський законодавець 

обрав насправді договірну колізійну прив’язку для визначення права, що 

застосовується. Замість того щоб підпорядкувати цю категорію lex delicti, що є 

загальним колізійним правилом щодо позадоговірних відносин, законодавець 

вирішив підпорядкувати цю категорію закону договору на стадії переговорів – 

lex contractus in negotio. 

В підрозділі 3.3. «Колізійні питання переддоговірної відповідальності», 

якій складається з трьох пунктів, розглядаються основні правила встановлення 

права, що застосовується до переддоговірної відповідальності – договірного та 

позадоговірного типу. 

В основі визначення статут переддоговірної відповідальності лежать такі 

колізійні принципи: автономія волі сторін (lex volunatis); принцип характерного 

виконання; закон найбільш тісного зв’язку; закон місця заподіяння шкоди (lex 
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loci delicti commissii) або закон місця настання шкоди (lex loci damni); спільний 

закон сторін відносин. 

Вибір права, що може бути застосовано до переддоговірної 

відповідальності, може бути здійснений, наприклад, у проекті договору або 

в листі про намір, або може бути виведений з вибору сторонами права, що 

застосовується до попередньої угоди або остаточного договору. Окрім того, 

вибір права може бути зроблений також безпосередньо після того, як виник 

спір (наприклад, в арбітражній угоді або пророгаційній угоді). 

У разі відсутності вибору права застосовується право держави, з якою 

передбачуваний (планований) договір найтісніше пов’язаний. Застосування lex 

contractus in negotio (права договору на стадії переговорів) до відповідальності, 

що виникає з переддоговірних відносин, має три переваги: 1) зменшує 

невизначеність, яка супроводжує застосування lex delicti; 2) допомагає уникнути 

непотрібного dépeçage; 3) наділяє економічно більш слабку сторону засобами 

захисту, передбаченими більш сприятливим законодавством. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації поставлене та вирішене нове наукове завдання – визначення 

права, що підлягає застосуванню до переддоговірних відносин у міжнародному 

цивільному обігу, виходячи із специфіки переддоговірних зобов’язань, їх 

системи, а також природи переддоговірної відповідальності, з урахуванням 

світової практики і сучасних тенденцій розвитку механізмів регулювання 

транскордонних відносин.  

Найсуттєвіші результати дослідження викладені у таких висновках: 

1) Правопорядки більшості держав покладають на сторони 

переддоговірних відносин певні обов’язки і наділяють їх правами, що з ними 

кореспондуються, ще на стадії переговорів, а саме переддоговірні обов’язки 

щодо інформування, забезпечення конфіденційності та добросовісності. Ці 

переддоговірні обов’язки і зобов’язання характеризуються двома специфічними 

рисами. По-перше, вони автоматично покладаються на сторони, які вступають у 

переговори. По-друге, в деяких випадках тривалість існування переддоговірних 

обов’язків і зобов’язань перевищує термін проведення переговорів. У 

результаті такі обов’язки і зобов’язання виникають на етапі переговорів, але 

покладаються на сторони і після їх завершення.  

2) Подальше реформування цивільного законодавства України має 

передбачати закріплення в нормах Цивільного кодексу України поняття 

недобросовісного ведення переговорів, обов’язку вести переговори добросовісно, 

а також обов’язку і механізму відшкодування шкоди, заподіяної порушенням 

вимоги добросовісності в переговорах щодо укладення договору незалежно від їх 

результату. При цьому надзвичайно корисним було б використання передового 

досвіду іноземних держав, які вже давно закріпили механізм регулювання 

переддоговірних відносин у своєму національному законодавстві. 

3) Транскордонні переддоговірні відносини пропонується розуміти як 

засновані на принципі добросовісності приватно-правові відносини, ускладнені 
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іноземним елементом, що виникають при вступі в переговори з приводу 

укладення транскордонної угоди. Транскордонні переддоговірні зобов’язання є 

зобов’язаннями sui generis, оскільки вони є унікальною правовою конструкцією 

в силу того, що специфічні риси і характеристики транскордонних 

переддоговірних відносин не дають змоги однозначно класифікувати їх як 

договірні або позадоговірні. 

4) Класифікацію переддоговірних відносин можна здійснити за кількома 

критеріями, зокрема: за функціями поділяють регулятивні (що виникають з 

правомірних дій, спрямованих на задоволення тих чи інших потреб учасників) 

та охоронні переддоговірні відносини (що виникають внаслідок порушення 

особою встановлених правил поведінки і своїх обов’язків та покликані 

забезпечити захист порушених прав). Регулятивні переддоговірні відносини 

змінюються охоронними переддоговірними відносинами; за природою відносини, 

що виникають у рамках транскордонних переддоговірних відносин, поділяють 

на договірні (що виникають з волі, за згодою сторін) та позадоговірні (які, крім 

узгодженої волі суб’єктів, мають односторонній зобов’язальний характер); 

5) Результати проведеного дослідження дають підстави констатувати, 

що внаслідок відмінностей між національними законодавствами повна 

уніфікація правового регулювання переддоговірних відносин є малоймовірною, 

тому колізійний вибір права неможливо оминути, саме він є основним методом 

правового регулювання транскордонних переддоговірних відносин. 

6) Переддоговірні зобов’язання базуються на одному з основних принципів 

договірного права держав романо-германської правої сім’ї – принципі 

добросовісності. Цей принцип має універсальне значення та міститься у праві 

багатьох держав, а також у міжнародних актах і договорах. Проте концепція 

добросовісності не отримала однакового ані розуміння, ані застосування. Більше 

того, до сьогодні існують правопорядки, які відмовляються закріплювати позитивну 

вимогу добросовісності у своїй правовій системі, наприклад право Англії. 

7) Укладення попередньої угоди, що визначає укладення остаточного 

договору, є неявним вибором права сторонами: шляхом укладення такої 

попередньої угоди сторони імпліцитно прийняли рішення витіснити 

застосування статуту договору, щодо укладення якого ведуться переговори, і 

підпорядкували існування остаточного договору закону, що регулює їхню 

попередню угоду. Зокрема, частиною другою статті 5 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» закріплено, що вибір права може бути явно 

вираженим або прямо випливати з дій сторін правочину, умов правочину чи 

обставин справи, які розглядаються в їх сукупності, якщо інше не передбачено 

законом. Отже, з усіх обставин справи випливає, що сторони, уклавши 

попередню угоду, прийняли рішення підпорядкувати питання існування та 

дійсності остаточного договору праву, що регулює їхню попередню угоду. 

8) Концепція вільно прийнятих на себе зобов’язань однією стороною 

щодо другої сторони охоплює не лише зобов’язання, що виникають на підставі 

укладеного між сторонами договору, а також зобов’язання, що випливають з 

односторонніх дій. У разі порушення неоформленого переддоговірного 

зобов’язання встановлення права, що застосовується, можливе або за 
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принципом автономії волі сторін (за умови, що обидві сторони погодили це 

право), або відповідно до закону звичайного місцезнаходження сторони, яка 

дала обіцянку (як сторони характерного виконання одностороннього акта), 

якщо тільки застосування цього закону не виключено на користь застосування 

статуту остаточного договору, щодо якого ведуться переговори. 

9) Встановлення права, що застосовується до переддоговірної 

відповідальності, становить певні труднощі з двох причин: по-перше, це 

ускладнено розумінням правової природи цього виду відповідальності, а саме 

різною правовою кваліфікацією переддоговірної відповідальності, а по-друге – 

складністю визначення відповідних колізійних прив’язок відносин, що 

виникають у зв’язку з переддоговірною відповідальністю. Вибір колізійного 

правила диктується видом регульованих відносин, у зв’язку з цим кваліфікація 

правовідносин є відправною точкою для встановлення застосовного права, 

детермінуючи результат колізійного рішення загалом.  Ці питання тісно 

пов’язані, оскільки вибір колізійного правила багато в чому визначається 

змістом (правовою кваліфікацією) юридичних понять, до яких вони 

застосовуються. Тому необхідно враховувати логіку колізійного регулювання, 

закладену в формулах прикріплення. 

10) Позадоговірна характеристика culpa in contrahendo в Регламенті «Рим 

II» спрямована на досягнення однаковості європейських інструментів 

міжнародного приватного права і узгоджується з прецедентною практикою 

Суду Європейського Союзу з питання юрисдикції, а також з Регламентом «Рим 

I». Крім того, європейський законодавець мав намір надати culpa in contrahendo 

самостійного автономного значення, відмінного від національних правових 

традицій. Як наслідок, лише певні вимоги, що виникають з переддоговірних 

відносин, підпадають під матеріальну сферу culpa in contrahendo в 

європейському міжнародному приватному праві.  

11) Поняття позадоговірних зобов’язань, «які безпосередньо пов’язані з 

діловими переговорами, що проводяться перед укладенням договору», і мають 

прямий зв’язок з такими переговорами, не визначене в європейських колізійних 

регламентах. З метою визначення цього поняття вважаємо, що стаття 12 

Регламенту «Рим II» охоплює два типи зобов’язань: 1) зобов’язання, що 

виникають з дій, які впливають на укладення договору, щодо якого ведуться 

переговори; 2) зобов’язання, що виникають з порушення позадоговірного 

обов’язку або обов’язку, існування якого обумовлено веденням ділових 

переговорів, що передували укладенню договору. 

12) Застосування до переддоговірних зобов’язань статуту остаточного 

договору дає змогу підпорядкувати одному закону тісно пов’язані відносини 

(переддоговірні відносини і обов’язок відшкодування шкоди, заподіяної їх 

невиконанням, та договірні відносини, на укладення яких вони спрямовані), що 

забезпечує узгодженість їх правового регулювання. Таке рішення видається 

доцільним, зважаючи і на зміст цих відносин. Фактично, і переддоговірні, і 

договірні відносини є зобов’язаннями, що полягають у конкретних обов’язках з 

виконання і повноваженнях вимагати їх виконання, які пов’язують певних осіб, 

а не загальними (абстрактними) обов’язками стосовно невизначених осіб. 
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АНОТАЦІЯ 

Куклєва К.О. Переддоговірні зобов’язання в міжнародному 

приватному праві. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес, сімейне право, 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019.  
 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню переддоговірних 

зобов’язань в міжнародному приватному праві, під якими розуміються 

засновані на принципі добросовісності приватноправові зобов’язання, ускладнені 

іноземним елементом, що виникають при вступі в переговори щодо укладення 
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транскордонної угоди, в яких належна поведінка суб’єктів безпосередньо 

спрямовується на укладення договору або сприяє його укладенню (регуляторні 

переддоговірні відносини), а неналежна поведінка суб’єктів до моменту укладення 

договору визнається недобросовісною та обумовлює відповідальність, 

установлену договором або законом (охоронні переддоговірні відносини).  

В роботі досліджується історія виникнення і становлення доктрини culpa 

in contrahendo, роль принципу добросовісності у становленні транскордонних 

переддоговірних зобов’язань, питання правової кваліфікації та колізійно-

правове регулювання переддоговірних зобов’язань.  

Обґрунтовується доцільність застосування до переддоговірних зобов’язань 

статуту договору, з приводу укладення якого сторони вступають у переговори, – 

lex contractus in negotio, – яким виступає один з двох законів: 1) lex contractus 

finalis (або закон остаточного договору) – якщо договір за результатами 

переговорів було укладено, закон, який регулює укладений договір, також 

регулює переддоговірні відносини сторін; або 2) lex contractus putativus (або закон 

передбачуваного контракту) – у разі якщо договір не був укладений, закон 

договору, укладання якого було передбачено сторонами під час переговорів, 

регулює переддоговірні відносини сторін. 

Ключові слова: переддоговірні зобов’язання, culpa in contrahendo, 

принцип добросовісності, транскордонні переддоговірні зобов’язання, 

регуляторні переддоговірні відносини, охоронні переддоговірні відносини, 

переддоговірна відповідальність, lex contractus in negotio. 

 

АННОТАЦИЯ 

Куклева Е.А. Преддоговорные обязательства в международном 

частном праве. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс, 

семейное право, международное частное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2019. 
 

Диссертация посвящена комплексному исследованию преддоговорных 

обязательств в международном частном праве, под которыми понимаются 

основанные на принципе добросовестности частноправовые обязательства, 

осложненные иностранным элементом, возникающих при вступлении в 

переговоры по заключению трансграничной сделки, в которых должное 

поведение субъектов непосредственно направляется на заключение договора 

или способствует его заключению (регуляторные преддоговорные отношения), 

а ненадлежащее поведение субъектов до момента заключения договора 

признается недобросовестным и обусловливает ответственность, установленную 

договором или законом (охранительные преддоговорные отношения). 

В работе исследуется история возникновения и становления доктрины 

culpa in contrahendo, роль принципа добросовестности в становлении 

трансграничных преддоговорных обязательств, вопросы правовой 
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квалификации и коллизионно-правовое регулирование преддоговорных 

обязательств. 

Обосновывается целесообразность применения к преддоговорным 

обязательствам статута договора, по поводу заключения которого стороны 

вступают в переговоры, – lex contractus in negotio, – которым выступает один из 

двух законов: 1) lex contractus finalis (или закон окончательного договора) – 

если договор по результатам переговоров был заключен, закон, регулирующий 

заключенный договор, также регулирует преддоговорные отношения сторон; 

или 2) lex contractus putativus (или закон предполагаемого контракта) – в случае 

если договор не был заключен, закон договора, заключение которого 

предусматривалось сторонами в ходе переговоров, регулирует преддоговорные 

отношения сторон. 

Ключевые слова: преддоговорные обязательства, culpa in contrahendo, 

принцип добросовестности, трансграничные преддоговорные обязательства, 

регуляторные преддоговорные отношения, охранительные преддоговорные 

отношения, преддоговорная ответственность, lex contractus in negotio. 

 

SUMMARY 

Kuklieva K. O. Pre-contractual obligations in private international law. –

Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.03 – Civil Law and Civil 
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The dissertation is devoted to the research of the pre-contractual obligations in 

private international law.  

The paper investigates the history of the emergence and formation of the culpa 

in contrahendo doctrine, the role of the principle of good faith in establishing of 

cross-border pre-contractual obligations, issues of legal qualification and the conflict 

of laws regulation of pre-contractual obligations. 

Cross-border pre-contractual obligations are defined as based on the principle of 

good faith private obligation complicated by a foreign element, emerging when entering 

into negotiations on cross-border transactions in which the proper conduct of parties 

directly aimed at the contract or contributes to its conclusion (so-called regulatory pre-

contractual relations) and improper conduct of parties until the contract is recognized as 

unfair and causes the liability under the contract (so-called protective pre-contractual 

relations).  

Regulatory pre-contractual relations arise from lawful action; protective pre-

contractual relationship is the result of the transformation of the regulatory pre-

contractual relations due to their violation and aims to restore the original state (pre-

contractual liability arising from unfair conduct during the negotiations for the 

conclusion of cross-border transactions).  

From the view of documenting, the study singled out two types the pre-

contractual relations obligations: 1) the obligations from the unformed pre-contractual 

relations; 2) obligations under previous agreements.  
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The results of the study give grounds to state that as a result of differences 

between national laws complete unification of legal regulation of contractual relations is 

unlikely, so a conflict of law choice can not be avoided, and it remains the main method 

of legal regulation of cross-border pre-contractual relations. 

The feasibility of applying the status of the final contract in pre-contractual 

obligations is substantiated – it allows one law to subject closely related to the 

relationship which provides consistency of regulation. This solution seems appropriate, 

given the content of the relationships. In fact, both pre-contractual and contractual 

relationships are obligations that include specific duties and powers to demand their 

fulfillment, which link certain individuals. On the other hand, it is proved that signing a 

preliminary agreement that defines the conclusion of the final agreement forms an 

implicit choice of law by the parties. 

The statute of cross-border pre-contractual obligations is determined on the basis 

of lex causae, which may be: a) the law chosen by the parties relationship (lex 

volunatis); b) the law of the country where the party of characteristic performance has 

residence or place of business; c) the law of closest connection; d) lex loci delicti 

commissii or lex loci damni. 

The paper singled out two types of pre-contractual responsibility: 1) the type of 

contractual liability arising from the breach of obligations freely accepted by one party 

befor the other party as a result of the negotiations preceding the conclusion of the 

contract; 2) non-contractual liability type that does not arise from the violation of the 

freely accepted obligations. 

The pre-contractual liability is subject to a contractual relation conflict norm – lex 

contractus in negotio (or the law of contract during negotiations) which serves one of 

two laws: 1) lex contractus finalis (or final contract law) – if the contract was signed; or 

2) lex contractus putativus (or alleged contract law) – if the contract was not signed. 

Further reform of the civil legislation of Ukraine should include the concept of 

unfair negotiations in the norms of the Civil Code of Ukraine, the obligations to 

negotiate in good faith, as well as the obligations and mechanism for compensation for 

damage caused by the violation of the good faith requirements in negotiations to 

conclude an agreement, regardless of their outcome. At the same time, it would be 

extremely useful to use the best practices of foreign countries, which have long 

enshrined the mechanism for regulating pre-contractual relations in their national 

legislation. 

Key words: pre-contractual obligations, culpa in contrahendo, the principle of 

good faith, cross-border pre-contractual obligations, regulatory pre-contractual 

relations, protective pre-contractual relations, pre-contractual responsibility, lex 

contractus in negotio. 


