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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 інституту 

переддоговірних зобов’язань в міжнародному приватному праві, історії 

виникнення і становлення доктрини culpa in contrahendo, ролі принципу 

добросовісності у становленні транскордонних переддоговірних зобов’язань, 

питань правової кваліфікації та колізійне-правового регулювання 

переддоговірних зобов’язань.  

Транскордонні переддоговірні зобов’язання визначаються як 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 укладенню (т. звані 

регуляторні переддоговірні відносини), а неналежна поведінка суб’єктів до 

моменту укладення договору визнається недобросовісною та обумовлює 

відповідальність, установлену договором або законом (т. зв. охоронні 

переддоговірні відносини). Регулятивні переддоговірні відносини виникають з 

правомірних дій, спрямованих на задоволення інтересів їх учасників; охоронні 

переддоговірні відносини виникають внаслідок порушення особою 

встановлених правил поведінки і своїх обов’язків та покликані забезпечити 

захист порушених прав, припинити дії порушника, усунути негативні наслідки 

недобросовісної поведінки, відновити первісний стан (переддоговірна 

відповідальність, що виникає внаслідок недобросовісної поведінки під час 

ведення переговорів про укладення транскордонної угоди). Охоронні 
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переддоговірні відносини є результатом трансформації регулятивних 

переддоговірних відносин внаслідок їх порушення: у суб’єктивного права 

виникає властивість примусового здійснення, що дає можливість застосувати 

примус або односторонні дії, здатні привести правовідносини до мети. 

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. 

Проведено класифікацію переддоговірних відносин 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). 

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. 

У дослідженні виокремлено два типи з точку зору документального 

оформлення переддоговірних відносин зобов’язань, які вільно приймає на себе 
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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. Якщо зобов’язання, що випливають з попереднього договору, 

черпають своє існування з попередніх домовленостей, що зв’язують сторони 

переговорів, зобов’язання, що випливає з самого факту вступу сторін у 

переговори, існує тільки тому, що сторони встановили переддоговірні відносини. 

Особливу увагу приділено визначенню статуту транскордонних 

переддоговірних відносин, в основі якого лежить колізійних принцип – 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). 

Обґрунтовано доцільність застосування до переддоговірних зобов’язань 

статуту остаточного договору – це 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. З іншого боку, доводиться, 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. 
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В дослідженні підкреслюється, що встановлення 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. 

Зокрема, 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. За підсумками дослідження в цій частині резюмовано, що вибір 

колізійного правила диктується видом регульованих відносин, у зв’язку з чим 

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. 

В роботі 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.  

Обгрунтовується, 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) – якщо договір за результатами переговорів 

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

переддоговірні відносини сторін; або 2) lex contractus putativus (або закон 
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передбачуваного контракту) – у разі якщо договір не був укладений, закон 

договору, укладання якого було передбачено сторонами під час переговорів, 

регулює переддоговірні відносини сторін. 

На підставі аналізу Регламенту ЄС «Рим II» зроблено висновок, що, 

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. 

Зроблено висновок, що 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. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження 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 
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також для підготовки навчальних посібників, підручників із указаних 

дисциплін. 

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.  

 

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 

Procedure; Family Law; Private International Law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 
 

The thesis is devoted to complex research of institute of pre-contractual 

obligations in private international law, history and formation of the doctrine of 

culpa in contrahendo, the role of the principle of good faith in the development of 

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

legal 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 legitimate actions aimed at 

satisfying the interests of their participants; protective pre-contractual relations arise as 

a result of a person’s violating of the established rules of conduct and his duties and are 

called upon to protect the violated rights, terminate the actions of the violator, eliminate 

the negative consequences of unfair behavior, restore the original state (pre-contractual 
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liability arising from unfair conduct in negotiating a cross-border transaction). 

Protective pre-contractual 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).  

Pre-contractual obligations based on one of the basic principles of contract 

law of the Romano-Germanic law system states – the principle of good faith. This 

principle is of universal significance and is contained in the law of many states and 

in international instruments and treaties. However, the concept of good faith has not 

the unified understanding or application. Moreover, there are still legal systems, 

which refuse to fix a positive requirement of good faith in their provisions, such as 

the law of England, for example. 

The pre-contractual relations are classified according to several criteria, in 

particular: according to the functions, pre-contractual relations are divided into 

regulatory (arising from legitimate actions aimed at satisfying certain needs of 

participants) and protective (arising from a person’s violation of the established rules 

of conduct and his duties and are designed to protect violated right). Regulatory pre-

contractual relations are changed by protective pre-contractual relations; by nature, 

relations arising in the framework of cross-border pre-contractual relations are 

divided into contractual (arising by will, by agreement of the parties) and non-

contractual (which, in addition to the agreed will of entities, have a unilateral binding 

character). 

The results of the study give grounds to state that due to the differences 

between national legislations complete unification of legal regulation of contractual 

relations is unlikely, hence, the conflict of laws can not be avoided, and it remains 

the main method of legal regulation of cross-border contractual relations. 

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

contractual relations obligations that are freely accepted by one party before the other 

party as a result of business negotiations preceding the conclusion of the contract: 

1) the obligations from the unformed pre-contractual relations; 2) obligations under 
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previous agreements. If the obligations arising from the preliminary contract derive 

their existence from previous agreements linking the parties to the negotiations, the 

obligations arising from the very fact that the parties entered into negotiations exist only 

because the parties established pre-contractual relations. 

Particular attention is paid to the definition of the statute of cross-border pre-

contractual relations, which is based on the collision principle – lex causae, which can 

be: a) the law chosen by the parties relationship (lex volunatis); b) the law of the country 

of residence or principal place of activity of the party, which provides performance 

having decisive significance for the content of the contract (the characteristic 

performance principle); c) the law of the closest connection; g) the law of the place of 

causing harm (lex loci delicti commissii) or the law of the country of occurrence of 

adverse effects (lex loci damni). 

The expediency of applying the statute of the final contract in pre-contractual 

obligations is substantiated – it allows to subordinate to the same law the closely linked 

relationships (pre-contractual relationships and the duty of compensation for harm 

caused by their failure, and the contractual relationships to which they are directed), 

which ensures consistency of their legal regulation. This solution seems appropriate, 

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

are obligations that are specific responsibilities and powers to require their 

implementation, which bind individuals. On the other hand, it is proved that the 

conclusion of the preliminary agreement, which determines the conclusion of the final 

contract, is an implicit choice of law by the parties. 

The study emphasizes that the establishment of law, which applies to pre-

contractual relations, is complicated by difficulties in understanding of the legal 

nature of this kind of responsibility, that is a different legal qualification of pre-

contractual liability. Indeed, the pre-contractual liability has a different legal 

characterization (qualification) in the legal systems of different countries. In 

particular, in some legal systems pre-contractual liability is classified as contractual, 

and in others – as tort or even as “an independent kind of liability established in 

accordance with the law  (for example, in Greece). In some jurisdictions, such as 
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Portugal, the hybrid feature is accepted: in some cases, pre-contractual liability is 

classified as contractual, while in others may be regarded as tort. The study 

summarized in this part, these issues are closely linked, since the choice of conflict 

of laws is largely determined by the content (legal qualification) of legal concepts to 

which they apply. Therefore, it is necessary to take into account the logic of conflict 

regulation, inherent in attaching formulas. 

The paper highlighted two types of pre-contractual liability: 1) the type of 

contractual liability arising from the breach of an obligation freely undertaken by one 

party against the other party in the negotiations preceding the conclusion of the contract; 

2) the type of non-contractual liability, which does not arise from a breach of the freely 

accepted commitments. 

It is proved that pre-contractual liability is subject to a contractual conflict rule – 

lex contractus in negotio (or the law of the contract during the negotiations), which acts 

as one of the two laws: 1) lex contractus finalis (or the law of the final contract) – if the 

contract is based on the results of negotiations was concluded, law regulating the 

concluded contract also regulates the pre-contractual relationship of the parties; or 

2) lex contractus putativus (or the law of the alleged contract) – in case if the contract 

has not been concluded, the law of contract, the conclusion of which was provided by 

the parties during the negotiations, regulates the pre-contractual relationship of the 

parties. 

Based on the analysis of the EU Regulation “Rome II”, it is concluded that, 

having decided in favor of the non-contractual characteristics of culpa in contrahendo 

in European private international law, the European legislator has actually chosen a 

contractual connecting factor for determining the applicable law. Instead of 

subordinating this category to lex delicti, which is a common conflict of laws rule for 

non-contractual relationship, the legislature decided to subordinate this category to 

the law of the contract under negotiation – lex contractus in negotio. 

It is concluded that further reform of the civil legislation of Ukraine should 

provide consolidation of the concept of unfair negotiation in the norms of the Civil 

Code of Ukraine, as well as obligations to negotiate in good faith, the responsibilities 
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and the mechanism of compensation for harm caused by the violation of good faith in 

the negotiations on the conclusion of the contract, regardless of their outcome. In this 

case, it would be extremely helpful to use the best practices of foreign countries, which 

have long been consolidated regulatory mechanism of pre-contractual relations in their 

national legislation. 

The practical significance of the study results is that they can be used: in 

research activities – as a basis for further research issues relating to pre-contractual 

relations; in law-making – for the improvement of the provisions of the current 

legislation of Ukraine regulating the pre-contractual relations; in law enforcement, 

in particular in dealing with the disputes arising from pre-contractual obligations; in 

the learning process in teaching discipline “Civil Law”, “Private International Law” 

course “Comparative Civil Law” and other courses for students of higher 

educational institutions, as well as for the preparation of teaching textbooks on these 

subjects. 

Keywords: 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. 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

1. Куклєва К. Правові наслідки вступу сторін у переговори та 

процедура укладання договору / К. Куклєва // Visegrad Journal on Human 

Rights. – 2018. – № 2.   

2. Куклева Е.А. Принцип добросовестности в преддоговорных 

отношениях: сравнительно-правовой анализ / Е.А. Куклева // Legea si Viata. – 

2017. – № 11. – С. 77-81. 

3. Куклева Е.А. Коллизионные вопросы преддоговорной 

ответственности // Правова держава. – 2016. – № 23. – С. 158-167. 



12 

4. Куклева Е.А. Преддоговорная обязанность по раскрытию 

информации и ответственность за ее нарушение: сравнительно-правовой 

анализ // Российский юридический журнал. – 2016. – № 4 (109). – С. 155-161. 

5. Старинець К.О. Основні положення «теорії ризику» («venturesome 

theory») в переддоговірному процесі // Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2016. – № 1. – С. 38-46. 

6. Старинець К.О. Питання переддоговірної відповідальності в 

міжнародно-правових уніфікованих документах //  Вісник Ужгородського 

національного університету. – 2015. – № 33. – Т. 1. – С. 162-165. 

7. Старинец Е.А. О двух типах преддоговорной ответственности // 

Науковий вісник ХДУ. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 4. – Т. 1. – С. 

126-130. 

8. Старинець К.О. Місце переддоговірних відносин в предметі 

цивільно-правового регулювання // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – № 15. – Т. 2. – 

С. 54-57. 

9. Куклева Е. А. Механизм установления права, применимого к 

преддоговорным обязательствам трансграничного характера // Конгрес 

міжнародного та європейського права : зб. наукових праць (м. Одеса, 25 – 26 

травня 2018 року). – Одеса : Національний університет «Одеська юридична 

академія»; Фенікс, 2018. – 312 с. – С. 97-100. 

10. Куклєва К. О. Колізійні питання попередніх (переддоговірніх) угод 

/ К. О. Куклєва // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: 

д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х 

томах. - Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 439 с. – С. 318-320. 

11. Куклева Е. А. Понятие и содержание преддоговорных обязательств 

/ Е. А. Куклева // Современные проблемы юридической науки: Материалы III 

Международной научно-практической конференции молодых исследователей 

(Юридический институт Южно-Уральского государственного университета, 



13 

12-13 мая 2017 г.). В 2-х частях. Ч. I. – Челябинск : Цицеро, 2017. – 402 с. – С. 

246-247. 

12. Куклева Е. А. Коллизионные вопросы неоформленных 

преддоговорных обязательств / Е. А. Куклева // Современное состояние и 

тенденция развития законодательства Республики Таджикистан и стран СНГ. 

Материалы Четвертой Международной научной студенческой конференции, 

посвященной Году молодежи (Душанбе, 28 апреля 2017 г.) – Душанбе РТСУ, 

2017. – 744 с. 

13. Куклєва К. Колізійне регулювання переддоговірних відносин в 

європейському міжнародному приватному праві. // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. − К.: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних 

відносин, 2016. – Ч. 1. – С. 169-171. 

14. Старинець К.О. Регулювання відносин переддоговірної 

відповідальності в цивільному законодавстві Франції // Актуальні наукові 

дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник 

матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції. – К.: «Університет економіки 

та права «КРОК», 2016. – С. 187-189. 

15. Старинець К.О. Принцип добросовісності в переддоговірних 

зобов’язаннях // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: 

д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-

Сервіс, 2015. – С. 238-240. 

16. Старинець К.О. Уніфікація норм про переддоговірні зобов’язання 

на Європейському континенті (на прикладі Принципів європейського 

договірного права) // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого 

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

(Одеса, 15-16 трав. 2015 р.) / відп. ред. М. В. Афанасьєва ; НУ "ОЮА", Півден. 



14 

регіон. центр НАПрН України, передм. С. В. Ківалова. – Одеса : Юрид. л-ра, 

2015. – С. 382-384. 

17. Старинець К.О. Інститут переддоговірної відповідальності як 

інструмент захисту стабільності та сталого розвитку цивільного обігу // 

Международное право развития: современные тенденции и перспективы : 

материалы Международн. научн.-практ. конф. (Одесса, 17 июня 2015 г.). / 

Электронное научное издание. – С. 74-78. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1180/recent-submissions.  

18. Старинець К.О. Порівняльно-правовий аналіз юридичної техніки та 

підходів до конструювання переддоговірної відповідальності // Матеріали 

Міжнародн. наук.-практ. конф. «Юридична техніка: доктринальні основи та 

проблеми викладання» Національна академія правових наук України, м. 

Харків., 30 вересня – 1 жовтня 2015 р. – Т. 3. – Х., 2015. – С. 110-112. 

19. Старинец Е.А. Преддоговорная ответственность как вид 

юридической ответственности // Матеріали Міжнародн. наук.-практ. конф. 

«Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та 

інформаційній сферах», / Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 15 жовтня 2015 р. – К., 

2015. – С. 198-200. 

 



15 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП ................................................................................................................... 16 

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ПЕРЕДДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН 

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ......................... 26 

1.1. Місце переддоговірних відносин у предметі цивільно-правового регулювання 26 

1.2. Поняття та види транскордонних переддоговірних зобов’язань ........................... 35 

1.3. Уніфікація правового регулювання переддоговірних відносин ............................. 52 

Висновки до розділу 1 ........................................................................................................... 61 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСКОРДОННІ РЕГУЛЯТИВНІ ПЕРЕДДОГОВІРНІ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ................................................................................................. 65 

2.1. Принцип добросовісності у транскордонних переддоговірних зобов’язаннях 65 

2.2. Поняття та колізійні питання переддоговірних угод ................................................ 83 

2.3. Колізійний статут неоформлених переддоговірних зобов’язань ........................... 93 

Висновки до розділу 2 ......................................................................................................... 101 

РОЗДІЛ 3. КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ ПЕРЕДДОГОВІРНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ТРАНСКОРДОННИХ ОХОРОННИХ 

ПЕРЕДДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ) ....................................................... 105 

3.1. Проблема правової кваліфікації переддоговірної відповідальності .................... 105 

3.2. Концепція culpa in contrahendo в європейському міжнародному приватному 

праві ........................................................................................................................................... 122 

3.3. Колізійні питання переддоговірної відповідальності ............................................. 138 

3.3.1. Загальні зауваження .................................................................................................... 138 

3.3.2. Колізійні питання переддоговірної відповідальності договірного типу .... 149 

3.3.3. Колізійні питання переддоговірної відповідальності позадоговірного 

(деліктного) типу .................................................................................................................... 166 

Висновки до розділу 3 ......................................................................................................... 178 

ВИСНОВКИ ....................................................................................................... 182 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...................................................... 187 

ДОДАТОК ........................................................................................................... 215 

 



16 

ВСТУП 

 

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, 
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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 

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, 
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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; 
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− виявити особливості колізійного регулювання переддоговірних 

відносин у міжнародному цивільному обігу з урахуванням специфіки їх 

природи; 

− проаналізувати проблему правової кваліфікації переддоговірної 

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 
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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 Украін̈и 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 

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 
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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 
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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 

– 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 
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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 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 
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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 
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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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РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ПЕРЕДДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН 

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

1.1. Місце переддоговірних відносин у предметі цивільно-правового 

регулювання 

Як відомо, доктрина переддоговірних відносин (culpa in contrahendo – 

необережність у переговорах, лат.) виникла в німецькій цивілістиці у другій 

половині ХІХ століття. Її автор Р. фон Ієрінг вважав, що на culpa in contrahendo 

може бути засноване договірне домагання, з яким вчений прагнув пов’язати 

наслідки недійсності нікчемного договору. Автор стверджував, що «укладення 

контракту породжує не лише обов’язки з його виконання, а також, якщо 

подібний результат виключений внаслідок будь-якої правової перешкоди, за 

відомих умов і обов’язок з відшкодування шкоди; вираз «нікчемність» 

контракту означає ... лише відсутність такого результату, але не відсутність всіх 

наслідків договору взагалі» [2]. Також Р. Ієрінг вважав, що переддоговірна 

відповідальність має договірний характер, незважаючи на те, що юридично 

дійсний договір так і не був укладений.  

Заслуговує на увагу твердження К.В. Гніцевича про те, що «допускаючи 

договірний позов про відшкодування шкоди, заподіяної у разі недійсності 

договору до його укладення, Ієрінг створює парадокс договірної і водночас 

переддоговірної відповідальності, подолання якого виступатиме першорядним 

питанням для всіх дослідників відповідальності за culpa in contrahendo 

щонайменше протягом наступних сімдесяти років» [3, с. 16]. 

Німецький правознавець визначає як підставу переддоговірної 

відповідальності заподіяння шкоди, а її неодмінною умовою – вину відповідача. 

Відповідальність сторони за договором у цій концепції обмежується 

«негативним інтересом», тобто визначається збитками потерпілої сторони, 

зумовленими її участю в переговорах та укладенням недійсного договору. 

Важливо відзначити, що створена Р. Ієрінгом концепція culpa in 

contrahendo встановлює відповідальність за провину при укладенні договору 
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(на момент акцептації оферти), але не під час переговорів, що передують 

укладенню договору. Тим самим автор створює юридичний факт особливого 

виду, що викликає певні правові наслідки, а саме – недійсний договір. Саме це 

дає добросовісному контрагенту право вимагати відшкодування шкоди за 

допомогою договірного позову. 

Проти ідеї про договірний характер позову про відшкодування шкоди, 

заподіяної укладенням недійсного договору, виступав свого часу визначний 

німецький історик і юрист Теодор Моммзен (T. Mommsen). Він наполягав на 

тому, що позов про відшкодування шкоди в такому разі є недоговірним, а отже, 

відповідальність за провину, допущену при укладенні договору, можлива 

виключно за наявності умислу в однієї зі сторін.  

Концепція culpa in contrahendo набула подальшого розвитку у працях 

Ф. Леонгарда (F. Leonhard), який поставив питання про можливість 

відповідальності за culpa in contrahendo у тих випадках, коли сторони 

укладають дійсний договір, незважаючи на вину при його укладенні, істотно 

розширивши перелік випадків застосування доктрини переддоговірної 

відповідальності. Зокрема, він обґрунтовував можливість застосування culpa in 

contrahendo у разі укладення невигідного для добросовісного контрагента 

договору. До умов переддоговірної відповідальності автор відносить: 

укладення дійсної угоди, протиправні дії однієї зі сторін, що порушують 

переддоговірні обов’язки, вину контрагента [4]. Концепція Ф. Леонгарда була 

покликана вирішити практичні питання, проте не давала теоретичного 

обґрунтування її договірного характеру. Замість дослідження цього питання 

автор посилається на принцип добросовісності, не вирішуючи питання про 

договірний або деліктний характер цього інституту. 

Значення концепції Ф. Леонгарда для розвитку інституту 

переддоговірної відповідальності складно переоцінити. Завдяки його внеску 

були створені передумови для визнання такої відповідальності у випадках, коли 

укладено дійсний, але не вигідний для однієї із сторін договору. 
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Отже, німецькі правознавці заклали основи сучасного інституту 

переддоговірних зобов’язань, що об’єднує всі випадки, незалежно не лише від 

дійсності договору, а й від зовнішнього факту його укладення. Переговори 

отримали самостійне юридичне значення і почали виступати самостійною 

підставою для виникнення у їх учасників прав та обов’язків, а відтак підставою 

відповідальності за порушення переддоговірних обов’язків. Однак питання про 

характер природи переддоговірної відповідальності продовжує залишатися 

дискусійним. 

Згідно з ч. 1 ст. 1 ЦКУ, предмет цивільно-правового регулювання 

становлять особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній 

рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. З цього 

положення В.С. Карнаух робить висновок, що «права та обов’язки учасників 

переддоговірного правовідношення часто реалізуються в немайновому 

контексті, але при цьому не є особистими (наприклад, укладення попередньої 

угоди про ексклюзивність переговорів); можуть мати процедурний характер 

(права та обов’язки оферента та акцептанта); у поведінковому сенсі являють 

собою організайно-підготовче обслуговування сторонами кінцевої мети – 

укладення договору в майбутньому, тобто виражають водночас немайнове та 

майнове цілепокладання осіб. У зв’язку з цим видається необхідним звернутися 

до концепції організаційних відносин, дослідження яких має тривалу 

цивілістичну історію» [5, с. 42]. 

О.О. Красавчиков сформував цілісне вчення про організаційні 

відносини та визначив особливості цивільних організаційно-правових 

відносин [6, с. 156-165]. Автор визнавав існування особливого 

правовідношення, що передує договору, зазначаючи, що «правовідношення, 

яке виникло у зв’язку з наданням пропозиції укласти договір, своїм змістом 

має не ті права та обов’язки, які виникнуть у результаті укладення договору, а 

лише права та обов’язки з укладення самого договору, який виступає як 

юридичний факт для розвитку правовідношення, на встановлення, зміну або 

припинення якого направлено пропозицію» [7, с. 60]. О. О. Красавчиков 
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визначив організаційні правовідносини як правовідносини, засновані на 

засадах рівності їх учасників, які виражають здійснювану в межах закону 

діяльність громадян та організацій по впорядкуванню своїх взаємозв’язків та 

координації зусиль у процесі реалізації державної або власної ініціативи [6, 

с. 163]. При цьому вчений виокремив організаційно-передумовні відносини, 

зокрема, зобов’язань з укладення всіх договорів, а також організаційно-

інформаційні відносини, у яких сторони майнового правовідношення 

зобов’язані обмінюватися визначеною інформацією [6, с. 163-164]. 

Розглядаючи переддоговірні відносини, Н.І. Майданик виокремлює 

такі чотири найбільш типові стадії переддоговірного процесу: 1) формування 

економічного завдання та моделювання майбутніх договірних відносин; 2) 

перевірка на належну старанність; 3) укладення договору; 4) переддоговірна 

відповідальність [8, с. 838]. Неважко помітити, що перші три стадії 

відповідають змісту переддоговірного організаційного правовідношення, а 

четверта стадія являє собою по суті переддоговірне охоронне 

правовідношення – змістом якого є відповідальність sui generis за 

недобросовісне ведення переговорів. Даний висновок має своєю передумовою 

виокремлення в доктрині охоронного (відповідального) відношення, що є 

результатом трансформації регулятивного правовідношення [9, c. 33, 36-37].  

Отже, 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. При обґрунтуванні автономності 

положення про відповідальність за culpa in contrahendo ми в подальшому 

будемо намагатися розмежувати її з деліктами. Водночас змістом деліктного 

зобов’язання визнається деліктна відповідальність [10, с. 1078], а змістом 

переддоговірного компенсаційного правовідношення (зобов’язання 

особливого роду) [11, с. 327] є відповідальність sui generis за недобросовісне 

ведення переговорів. 

Як відомо, за підставою виникнення цивільно-правову відповідальність 
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традиційно поділяють на договірну і деліктну (позадоговірну). В.П. Грибанов 

характеризує їх таким чином: «Позадоговірна відповідальність виникає 

безпосередньо із закону ... Відповідальність має тут імперативний характер, 

і угоди сторін з цього приводу не потрібно. Навпаки, договірна відповідальність 

багато в чому залежить від угоди сторін, що уклали договір» [12, с. 374]. 

Очевидно, що 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. 

Український науковець Р.А. Майданик визначає переддоговірну 

відповідальність як інститут цивільного права, різновид цивільно-правової 

відповідальності за шкоду, заподіяну на стадії ведення переговорів та 

укладення договору внаслідок неналежного виконання контрагентом 

потерпілого своїх переддоговірних зобов’язань (насамперед обов’язку 

позитивного інформування контрагента про власність та якості предмета 

договору, відсутність дійсного наміру укладати договір) [13]. 

О.М. Садіков, характеризуючи природу переддоговірної 

відповідальності, вважає, що «перевагу слід надати деліктній відповідальності, 

оскільки до укладення договору його ймовірні учасники взаємними 

зобов’язаннями не пов’язані (має місце зірвана угода), тому застосування норм 

про договірну відповідальність було б позбавлене формально-юридичних 

підстав» [14, с. 8]. 

А.М. Кучер також схиляється до думки про деліктний характер 

переддоговірної відповідальності [15, с. 18]. До числа прихильників такої точки 

зору належить і К.Д. Овчиннікова, яка засновує свій висновок на рівнозначності 

морфем «перед» і «поза» [16, с. 35]. 

Однак К.В. Гніцевич з таким трактуванням переддоговірної 

відповідальності не погоджується, зазначаючи, що «переддоговірна 

відповідальність не може бути віднесена у строгому сенсі слова ані до 

договірної, ані до деліктної», і висловлює думку, що така відповідальність 
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є «квазідоговірною» [3, с. 11]. 

Розглядаючи характеристики переддоговірних відносин, до 

квазізобов’язальної природи таких відносин доходить у своєму дослідженні 

і В.Г. Полякевич [17, с. 11-12]. 

Ще один дослідник переддоговірних відносин О.В. Шполтаков 

обґрунтовує думку, що проблема підстави виникнення зобов’язальних 

відносин, змістом яких є добросовісна поведінка сторін при веденні переговорів 

щодо укладання договору, має тільки один варіант вирішення – позадоговірне 

[18, с. 9]. 

В одному з перших ґрунтовних досліджень переддоговірних відносин на 

пострадянському просторі В.В. Богданов характеризує їх як «окрему категорію 

правовідносин», наголошуючи: «Зазначені правовідносини мають перехідний 

характер і виконують роль проміжної ланки між не врегульованими ні нормами 

права, ані положеннями договору діловими переддоговірними відносинами 

сторін та власне стадією договірних відносин. Основною метою таких 

правовідносин є підготовка до виникнення в майбутньому іншого 

правовідношення – цивільно-правового договору» [19, с. 8]. Вчений підкреслює 

тісний зв’язок з об’єктом майбутнього договору (який властивий всім 

переддоговірним правовідносинам, але найбільш виразно виявляється для 

зобов’язання укласти договір), їх перехідний характер, а також доходить 

висновку про те, що переддоговірні відносини, як правило, поряд з основним 

договором, мають майновий характер [19, с. 9]. 

Слід погодитися з влучним зауваженням дослідника, що 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. Виходячи з цього, В.В. Богданов 

вважає, що переддоговірну відповідальність у більшості випадків слід 
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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) [19, с. 10]. 

У деяких випадках один із колідуючих законів може покладати 

позадоговірні обов’язки і, відповідно, зобов’язання на сторони вже на стадії 

переговорів – наприклад, переддоговірний обов’язок інформувати, 

переддоговірний обов’язок про конфіденційність або переддоговірний 

обов’язок добросовісності. Ці переддоговірні обов’язки і зобов’язання 

характеризуються двома специфічними рисами.  

По-перше, вони автоматично покладаються на сторони, які вступають 

у переговори. Їх існування пов’язано з веденням ділових переговорів, що 

передували укладенню договору. Такі обов’язки і зобов’язання необхідно 

відрізняти від зобов’язань, що випливають із попередніх угод. Якщо 

зобов’язання, що випливають з попереднього договору, походять 

з попередньої угоди, яка пов’язує сторони, зобов’язання, що випливає з самого 

факту, що сторони вступили в переговори, існує тільки тому, що сторони 

встановили переддоговірні відносини. 

По-друге, в деяких виняткових випадках тривалість існування деяких із 

таких обов’язків і зобов’язань перевищує терміни переговорів. У результаті 

деякі з цих обов’язків і зобов’язань виникають на етапі переговорів, але, як 

і раніше, покладаються на сторони навіть після закінчення переговорів. 

Наприклад у разі, коли на сторону покладається переддоговірний обов’язок 

зберігати конфіденційність [20]. Хоча цей обов’язок виникає на стадії 

переговорів, він і далі пов’язує сторони після завершення переговорів. Отже, 

зобов’язання, що виникають з порушення переддоговірного обов’язку про 

конфіденційність, зберігаються, навіть якщо таке порушення мало місце після 

припинення переговорів або укладення за результатами переговорів договору. 

Таким чином, питання про правову природу переддоговірних відносин 

і переддоговірну відповідальність залишається відкритим і вирішується 
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залежно від правових засад окремих держав, втім, як і питання про його склад. 

Значною мірою на склад інституту впливає правозастосовна практика судів. Він 

включає широку групу юридичних наслідків незаконних дій під час укладання 

договору, які можуть полягати у відшкодуванні збитків, вилученні предметів 

безпідставного збагачення або виключенні можливості певного заперечення. 

Відповідальність може бути наслідком порушення зобов’язання за 

договором, а також зобов’язання, встановленого законом, і може виникнути 

у разі недійсності договору, а також якщо договір взагалі не був укладений. 

На сьогодні типовими випадками переддоговірної відповідальності 

визнаються безпідставне припинення переговорів на стадії укладання договору 

(у тому числі, коли особа вступає в переговори без наміру укласти договір), 

а також порушення обов’язку інформування, зловживання інформацією, 

отриманою в результаті переговорів, спрямованих на укладення договору. 

Так, для виникнення відповідальності за безпідставне припинення 

переговорів потрібно, щоб сторона, яка залишила переговори, сформувала 

у контрагента впевненість у майбутньому укладенні договору і припинила 

процес переговорів без поважних причин. При цьому мова може йти як про 

ситуацію, коли на стадії укладання договору залишається тільки узгодити 

формальні реквізити, так і про випадки, коли ще не узгоджені істотні умови 

майбутнього договору. 

У випадках, коли особа вступає в переговори без наміру укласти договір, 

відповідальність за заподіяну шкоду є безумовною, тобто виникає завжди. За 

певних обставин вона може виникнути також у випадках, коли особа 

паралельно веде переговори про укладення договору з двома суб’єктами. 

Переддоговірна відповідальність може виникнути і в разі порушення 

обов’язку інформування, коли одна сторона не надає другій стороні необхідну 

інформацію, хоча знає або мала б знати про те, що друга сторона належним 

чином не поінформована, і якби їй були відомі всі обставини, вона не укладала 

б договір. Тобто договірна сторона обмежена в можливості на свій розсуд 

припинити укладення договору. 
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До числа випадків переддоговірної відповідальності за шкоду належить 

зловживання інформацією, яку учасник переговорів отримав під час ведення 

переговорів про укладення договору, без урахування випадків, коли договір був 

укладений. 

Ця узагальнена теорія переддоговірної відповідальності була сприйнята 

у більшості держав континентальної Європи і знайшла відображення 

в національних законодавствах. Як зазначає О.В. Трояновський, «в більшості 

правових систем держав світу визнається загальний обов’язок переддоговірної 

добросовісності, але в той же час існують труднощі у визначенні форми 

відповідальності на переддоговірній стадії, обумовлені відмінностями, що 

проводяться в більшості правопорядків, між режимом договору і делікту. Але, 

незважаючи на різноманітність застосовуваних правових інститутів – зокрема 

culpa in contrahendo, відповідальність за порушення договору, promissory 

estoppel, деліктна відповідальність, – у багатьох випадках вони дають в цілому 

схожі правові результати» [21, c. 22]. 

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. 

Низький ступінь теоретичної розробленості, відсутність єдиного 

доктринального підходу до поняття правової природи переддоговірних 

відносин і сутності переддоговірної відповідальності залишає питання 

необхідності та практичної застосовності такого правового інституту 

дискусійним і невирішеним. 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. Подальше реформування цивільного 
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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. 

 

1.2. Поняття та види транскордонних переддоговірних зобов’язань 

Переддоговірні відносини – це відносини, що складаються у процесі 

укладення транскордонної угоди та створюють основу і необхідні умови для 

виникнення, розвитку та існування транскордонних комерційних відносин. 

Сторони вступають у переддоговірні відносини з метою узгодження умов 

майбутньої угоди, врегулювання суперечностей, що виникли у процесі її 

укладення, та вироблення спільного рішення, що задовольняє всіх майбутніх 

сторін такої угоди. Як зазначає А.Є. Шевченко, «на цій стадії проводиться 

вибір потенційних контрагентів за договором, здійснюються збір інформації 

про їхній правовий та фінансовий стан, аналіз перспектив співпраці з 

конкретним суб’єктом тощо. Така діяльність допомагає уникнути помилок у 

виборі партнера, виключити або мінімізувати ризики майнових втрат і 

неотримання прибутку в результаті встановлення договірного зв’язку» [14, 

с. 50].  

В науці цивільного права висловлюються 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 (а саме, свободи укладення або відмови від укладення договору), до 

визнання їх зобов’язаннями sui generis.  
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Укладенню договору, зазвичай, передують переговори. Отже, логічним 

було б припустити, що переддоговірні відносини виникають зі вступом сторін 

у перемовини щодо укладення договору. Зокрема, таким є підхід 

К.Д. Овчиннікової, яка зазначає, що вже «з моменту вступу в переговори 

з приводу укладення договору сторони пов’язує подібне до договірного 

зобов’язання, засноване на відносинах довіри (Vertrauensverhältnis), що 

покладає на них обов’язок дотримуватися інтересів торгового партнера 

(Sorgfaltspflichten)» [16, c. 31]. Схожу думку висловлюють німецькі 

дослідники Х. Кетц і Ф. Ломан, які вважають, що «вступ в переговори є 

спеціальним юридичним фактом, в результаті якого між сторонами виникає 

зв’язок особливого роду – довірчі відносини, які передбачають дотримання 

взаємної доброчесності» [23, с. 61]. На їх думку, «з моменту вступу в 

переговори створюється спеціальні відносини між договірними сторонами 

(Sonderrechtsverhältnis) за допомогою права, що накладає на обидві сторони 

обов’язки захисту і лояльності» [23, с. 58]. 

З іншого боку, уявляється слушним зауваження В.В. Богданова, який 

зазначає, що переддоговірні відносини починаються «не з моменту вступу 

будь-кого в переговори щодо майбутнього договору, а тільки з того моменту, 

коли поведінка сторін (або однієї сторони) свідчить про намір укласти договір 

та / або вести переговори про їх укладення» [19, с. 9].  

Іншими словами, переддоговірні відносини виникають на стадії тісної 

співпраці сторін, у процесі безпосередньої взаємодії з укладення угоди, коли 

наміри сторін спрямовані на узгодження умов майбутньої угоди та її 

укладення. Тому встановлення між сторонами переддоговірних відносин 

залежить від визначення наміру сторін вступити та бути пов’язаними умовами 

майбутнього договору. В цих цілях ч. 3 ст. 8 Конвенції ООН про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року закріплює, що при визначенні 

наміру сторони чи розуміння, яке мала б розумна особа, необхідно 

враховувати всі відповідні обставини, включаючи переговори, будь-яку 
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практику, яку сторони встановили у своїх відносинах, звичаї і будь-яку 

наступну поведінку сторін [24].  

На етапі переговорів (особливо щодо укладення складних комплексних 

договорів) сторони можуть укладати так звані переддоговірні угоди. Вони 

можуть оформляти стадії переддоговірного процесу, регламентувати процес 

ведення переговорів, визначати права і обов’язки сторін на переддоговірній 

стадії, закріплювати домовленості про умови угоди, рішення, до яких сторони 

дійшли під час ведення переговорів, а також виконувати інші функції. 

Переддоговірні угоди відіграють самостійну і важливу роль для цілей 

укладення майбутнього договору, їх слід використовувати при встановленні 

дійсної волі сторін у процесі тлумачення основного договору. 

Загальний порядок укладення договору закріплено в ЦК України в 

Главі 53 «Укладення, зміна і розірвання договору» (статті 638-650). 

Особливості укладення господарських договорів передбачено ГК України в 

Главі 20 «Господарські договори» (статті 179-187). 

Сутність укладення договорів обумовлена самою природою 

конструкції договору як угоди, і тому передбачає вираження волі кожної із 

сторін та її співпадіння [25, c. 193]. 

У зв’язку з цим укладення договору має розглядатися як процес 

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

форму існування волевиявлення. При цьому правове регулювання договірних 

відносин починається зі стадії вираження стороною волі укласти договір, яка 

відповідає поняттю оферти. Все, що передує цій стадії, створити договір не 

може, за винятком зобов’язань із попереднього договору, якому законодавець 

надає правове значення окремого договору. Тому переписка сторін, протокол 

про наміри, інші акти, які є виявленням бажання кожної зі сторін або обох 

сторін укласти договір, не мають юридичного значення, якщо ці документи не 

підпадають під ознаки оферти та (або) акцепту. 

Водночас матеріали, які передують укладенню договору, набувають 

правового значення у випадку тлумачення договору для цілей з’ясування 
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спільної волі сторін відповідно до ст. 213 ЦК України. В цьому випадку при 

тлумаченні договору до уваги беруться зміст попередніх переговорів, усталена 

практика відносин між сторонами, подальша поведінка сторін. Однак у даному 

випадку переговори та інші фактичні дії, які передують договору, визнаються 

лише обставинами, пов’язаними з укладенням договору (ч. 4 ст. 213 ЦК). У 

зв’язку з цим у вітчизняній літературі зазначені переддоговірні дії 

небезпідставно кваліфікують лише як «доказовий характер дій, які не мають 

правоутворюючого значення» [26, c. 184-185]. 

Саме завдяки притаманним договору якостям як універсальному 

правовому засобу регулювання майнових і, певною мірою, особистих 

немайнових (цивільних) відносин забезпечується досягнення цілей, 

визначених учасниками цих відносин.  

Як зазначає В. В. Луць, «договір виступає як універсальна правова 

конструкція у механізмі правового регулювання суспільних відносин» [27, 

c. 10]. Договір є одним із визначальних елементів механізму правового 

регулювання приватноправих відносин.  

На думку професора А. Б. Гриняка, договірному регулюванню 

приватноправових відносин притаманні наступні ознаки: а) воно є впливом 

норм права на поведінку суб’єктів договірного зобов’язання, узгодження їхніх 

потреб, інтересів щодо кожного з них та суспільства в цілому; б) це специфічна 

діяльність учасників щодо впорядкування відносин між собою шляхом 

дотримання правових норм та їх адаптації через прийняття індивідуальних 

рішень відповідно до цих норм; в) воно має конкретний, організований 

характер (здійснюється шляхом встановлення прав та юридичних обов’язків 

для суб’єктів договірних зобов’язань); г) має цілеспрямований та 

результативний характер, метою якого є стимулювання ефективного 

розширення сфери свободи договору та свободи підприємництва [28, c. 16-17]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 638 ЦК України договір укладається шляхом 

пропозиції однієї сторони укласти договір (оферту) і прийняттям пропозиції 

(акцепту) другою стороною. Таким чином, укладення договору являє собою 
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процес взаємного досягнення сторонами домовленості, спрямованої на 

спільний правовий результат. Фактично сторони досягають згоди шляхом 

ведення дво- або ж багатосторонніх переговорів, щоправда законодавець не 

оперує поняттям «переговори».  

З даного приводу Р.А. Лідовець відзначає, що укладення договору 

завжди здійснюється в процесі переговорів, які у будь-якому випадку зазвичай 

проходять, як мінімум, дві стадії – оферти та акцепту [29, c. 73].  

Основною складовою переддоговірних відносин є переговори. 

Переговори – це процес взаємодії осіб, заінтересованих в укладенні 

транскордонної угоди, спрямований на вироблення та узгодження умов угоди, 

що укладається, підготовку і укладення такої угоди. 

Як зазначав Р. Саватьє, «насправді укладення договору часто буває 

набагато складнішим. Пропозиція і контрпропозиція сторін перехрещуються 

таким чином, що угода досягається лише в кінці дискусії. У її результаті 

створюється сукупність відповідних умов, що становлять деталізоване ціле ... 

можна припустити, що складність договорів, пов’язана з технічним прогресом, 

знаходить вираження в перетворенні класичної схеми укладення договору на 

тривалі переговори з найрізноманітнішими умовами» [30, с. 184]. 

В науці цивільного права висловлюються різні думки щодо стадій 

укладення договору. Більшість вчених вважають, що процес укладення 

договору включає лише дві стадії – оферту і акцепт. Зокрема, 

проф. Є.О. Харитонов пише: «Оскільки договір є загальним юридичним актом 

двох або декількох осіб, узгодження умов договору між ними проходить, як 

мінімум, 2 стадії: шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір, що 

називається офертою, і прийняття пропозиції іншою стороною, що має назву 

акцепт» [31, c. 474]. 

Є.О. Суханов говорить про такі стадії переддоговірних контактів 

сторін (переговорів): оферта; розгляд оферти; акцепт оферти [32, c. 197]. 

В.В. Вітрянський в укладанні договору виокремлює самостійну стадію 

переговорів та перелічує наступні стадії: 1) переддоговірні контакти сторін 
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(переговори); 2) оферта; 3) розгляд оферти; 4) акцепт оферти. При цьому він 

вказує на факультативний характер першої стадії, що використовується на 

розсуд сторін, які вступають у договірні відносини, а також пояснює, що 

розгляд оферти як самостійної стадії укладення договору має правове 

значення, як правило, для договорів, укладення яких є обов’язковим для однієї 

зі сторін [33, c. 170]. Подібною є думка В.Г. Верднікова і В.І. Скарго, які 

виділяють такі стадії процесу укладення договору: 1) переддоговірні контакти 

сторін; 2) пропозиція укласти договір (оферта); 3) прийняття пропозиції 

укласти договір (акцепт); 4) вирішення переддоговірного спору. При цьому 

перша і четверта стадії, на думку авторів, можуть не настати [34]. 

А. Шварц і Р. Е. Скотт (A. Schwartz, R. Scott) вирізняють три стадії 

переговорів. На першій стадії сторони починають ведення переговорів і тільки 

обговорюють умови майбутньої угоди. У разі недобросовісного припинення 

переговорів однією зі сторін потерпіла сторона не може отримати жодного 

відшкодування. При веденні переговорів другої категорії сторони погодили 

всі істотні умови майбутньої угоди і планують закріпити свою угоду в 

письмовій формі, але в період часу між досягненням угоди і її формалізацією 

одна зі сторін втратила інтерес до продовження переговорів про укладення 

угоди. Суди розглядають таку угоду як договір та, як і при укладенні 

юридично обов’язкового контракту, присуджують стороні, заінтересованій 

у продовженні ведення переговорів про укладення договору, відшкодування 

очікуваних збитків. У третій категорії переговорів сторони укладають 

попередню угоду, в якій узгоджують окремі умови майбутнього договору, 

а решту умов залишають відкритими для їх подальшого визначення, тобто 

в результаті таких переговорів сторони досягають попередньої домовленості 

про намір укласти основний договір. У такому разі, якщо сторона 

недобросовісно припиняє ведення переговорів про укладення основного 

договору, вона зобов’язана відшкодувати другій стороні витрати, які ця 

сторона понесла, розраховуючи на укладення основного договору [35, c. 664-

665]. 
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А.М. Кучер визначає чотири типи переговорів [36, c. 15]. Перший 

полягає в тому, що домовленості про найбільш принципові положення 

майбутнього договору досягаються вищим керівництвом обох сторін, після 

чого детальне розроблення проекту майбутнього договору доручається 

юристам і фахівцям, заінтересованим в укладенні договору. Другий тип – одна 

сторона передає другій стороні пропозицію почати переговори про умови 

договору і просить надати дані за певними параметрами майбутнього 

договору, а потім готує проект договору. На відміну від першого типу, під час 

другого ініціатива не лише в укладенні договору, а й у веденні переговорів 

протягом всього шляху належить першій стороні, а відтак і трансакційні 

витрати, здійснені цією стороною, є вищими, ніж витрати другої, більш 

пасивної, сторони. При третьому типі процедура укладення договору 

починається класично, тобто з направлення оферти, після чого переходить у 

неформальну стадію обміну зустрічними пропозиціями, запитом і наданням 

відомостей тощо, які можуть здійснюватися письмово, усно, шляхом обміну 

проектами фрагментів майбутнього договору. За четвертого типу сторони 

одразу починають переговори, без початкового висунення оферти. При цьому 

А.М. Кучер, як і М.Г. Розенберг, виділяє попередню стадію переговорів і 

стадію, що починається направленням оферти, відзначаючи, що часто 

неможливо встановити точний момент, коли перша стадія переходить у другу 

[37, c. 13]. 

На думку С. Бородовського, відносини з направлення оферти та її 

акцепту можна розглядати як організаційні цивільні відносини, оскільки вони 

спрямовані на формування дво- або багатостороннього правочину і тривають 

до моменту його укладення [38, с. 181]. І. Спасибо-Фатєєва та О. Кібенко 

визнають організаційними відносинами як відносини із попереднього 

договору, які не є майновими, так і відносини, що передують будь-якому 

договору, тобто стадії його укладення (оферта і акцепт) [39, с. 215]. Водночас 

існує й протилежна думка про необґрунтованість визнання організаційним 

відношення, яке виникає до укладення договору; пропонується також 
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визнавати відповідні відносини фактичними майновими відносинами або 

етапами розвитку майнових суспільних відносин [40, с. 44].  

Отже, договір може бути укладений шляхом акцепту оферти. Разом з 

тим висловлюєтья й інша позиція (зокрема, А.М. Кучер [36, с. 209] та 

О.С. Комаровим [41, с. 46]), згідно з якою переговори є самостійним способом 

укладення договору. Підставою такої щодо транскордонних угод є положення 

ст. 2.1.1 Принципів міжнародних комерційних договорів (UNIDROIT), які 

закріплюють правило, що договір може бути укладений шляхом акцепту 

оферти або шляхом такої поведінки сторін, яка є достатньою, аби свідчити про 

досягнення згоди [42]. Подібні правила відображені і в Принципах 

європейського договірного права (принципах Ландо) [43], які встановлюють, 

що договір вважається укладеним, якщо сторони мають намір бути юридично 

зобов’язаними або сторони досягають належної угоди без будь-яких 

додаткових вимог.  

У міжнародному торговельному обігу договори, які, зокрема, 

стосуються складних операцій, можуть укладатися за результатами тривалих 

переговорів, без можливості встановлення послідовності оферти і акцепту. У 

процесі укладання таких угод часто проводяться так звані підготовчі 

процедури: узгодження і підписання угоди про наміри, визначення переліку 

умов основного договору, проведення юридичної, фінансової експертизи тощо 

[41, с. 30]. Як зазначає Н.Г. Вілкова, «у пошуках найбільш вигідних місць 

докладання капіталу та ринків збуту на зміну традиційним міжнародним 

комерційним контрактам приходять нові договірні форми, що передбачають 

складніші форми економічної і юридичної взаємодії сторін; відбувається 

значна еволюція сторін таких контрактів: від традиційно функціонуючих у 

рамках відповідної правової системи юридичних осіб до транснаціональних 

компаній, в діяльності яких відбувається очевидне розділення юридичної 

(вони виступають як юридичні особи відповідних держав) і економічної сторін 

(економічно вони функціонують як ланки однієї системи)» [44, с. 10]. Все це 

спричиняє не лише розширення і модернізацію договірних відносин, а й 
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ускладнення процедури встановлення таких відносин, процесу узгодження їх 

умов, а стадії оферти і акцепту можуть не завжди відповідати реаліям та не 

завжди повною мірою забезпечити досягнення взаємної згоди потенційних 

контрагентів. Тому укладання угод під час переговорів є дуже актуальним 

і частіше відповідає інтересам сторін, оскільки дає змогу вирішувати спори 

в робочому порядку, в ході особистих зустрічей, обговорення і пошуку 

компромісу. 

Таким чином, переговори можуть бути способом укладення договору, 

який охоплює стадії оферти і акцепту, або самостійним процесом, що 

підтверджує досягнення згоди за умовами угоди, що укладається, без 

необхідності виділення оферти і акцепту. Однак питання про те, чи було 

укладено договір під час переговорів, буде вирішуватися судом.  

Зокрема, у справі Kennedy v. Lee [45] суд підкреслив, що в ситуаціях, 

пов’язаних з переговорами, слід аналізувати процес переговорів у цілому 

і визначати, чи погодили сторони однакові умови. Якщо відповідь буде 

позитивною, то договір буде мати місце, навіть за умови що обидві сторони або 

одна з них робили застереження, які не знайшли відображення в ході переговорів. 

У справі Hussey v. Home-Payne було відзначено, що якщо угода досягнута в ході 

листування сторін, то слід визначити, чи є така угода повною, а також чи є інші 

умови, що підлягають узгодженню, які ще перебувають на стадії обговорення, 

без врегулювання яких сторони не мають наміру укладати договір [46]. 

У справі визнання договору укладеним важливу роль відіграє намір 

сторін щодо започаткування і ведення переговорів з метою укладення 

транскордонної угоди. У разі якщо неузгоджені умови або невирішені в ході 

переговорів питання є для сторін порівняно неважливими, суд може прийняти 

рішення про відсутність договірних відносин, якщо з формулювань договору, 

слів, виразів або з інших обставин випливає, що сторони не мали наміру бути 

юридично пов’язаними до моменту узгодження цих питань [47]. 

У справі Pagnan SpA v. Feed Products Ltd суд визнав контракт укладеним, 

незважаючи на наявність ряду відкритих умов. Умови про предмет, ціну, 
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кількість товару, що поставляється, термін відправки, групи портів, придатних 

для навантаження, були визначені, і суд вирішив, що сторони виявили намір 

бути пов’язаними контрактом на узгоджених умовах, а інші умови підлягали 

визначенню пізніше. У разі недосягнення згоди щодо відкритих умов договір 

не втратив би юридичну силу, якщо тільки неузгоджені умови не спричинили б 

неможливість виконання контракту або зробили його занадто невизначеним для 

примусового виконання [48]. 

Таким чином, переговори, в результаті яких сторони досягають 

взаємної згоди щодо умов угоди, що укладається, підтверджують укладення 

транскордонної угоди. Відповідно до частини першої статті 638 Цивільного 

кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли 

згоди з усіх істотних умов договору [49]. Iстотні умови договору, визначені у 

ч. 1 ст. 638 ЦК України, можна поділити на 4 групи: 1) умови про предмет 

договору; 2) умови, визначені законом як істотні; 3) умови, які є необхідними 

для договорів даного виду; 4) умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі 

сторін має бути досягнуто згоди [50, c. 165]. 

Враховуючи особливості правового регулювання транскордонних 

договорів, слід погодитися зі слушним зауваженням В.О. Канашевського, що 

«кваліфікація умов договору як істотних має здійснюватися відповідно до 

норм національного права і міжнародних конвенцій, згідно з якими він 

укладається. Таким чином, щодо зовнішньоекономічних договорів 

проблематично говорити про істотні умови договору (так само як і про 

«неістотні»), оскільки вони можуть вважатися такими на підставі 

національного закону або міжнародної конвенції» [51, с. 50]. 

В українській науці цивільного права за відсутності усталених традицій 

і нерозвиненої системи попередніх правочинів висловлюється скептичний 

підхід щодо можливості визнання переговорів підставою для виникнення 

особливих довірчих правовідносин. Разом з тим припускається, що «із 

формуванням повноцінної доктрини і правозастосовної практики 

переддоговірних правочинів та переддоговірної відповідальності не можна 
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виключити можливості визнання переписки і переговорів як 

правоутворюючих елементів переддоговірних правочинів» [52, c. 184-185]. 

Навпаки, у зарубіжній, зокрема російській, науці цивільного права 

переважає точка зору, згідно з якою переговори є підставою для виникнення 

прав і обов’язків сторін. Наприклад, К.В. Гніцевич вважає, що «переговори 

мають самостійне юридичне значення і можуть виступати безпосередньою 

підставою для прав і обов’язків, що виникають на цьому етапі відносин» [3, 

с. 68]. В.В. Богданов у своїй дисертаційній роботі [19, с. 8] доводить, що 

переддоговірні відносини є цивільними правовідносинами. На думку 

В.Г. Полякевич, «взаємозв’язок сторін, що укладають, але ще не підписали 

договір, має не лише фактичний, а й юридичний характер: їх вступ у 

переговори або інші переддоговірні відносини породжує певні обов’язки» [17, 

с. 26]. 

О.С. Комаров вважає, що «фактичний початок переговорів про 

укладення договору або вступ у підготовчий, до початку таких переговорів, 

діловий контакт, покладає на контрагентів підвищений обов’язок бути 

ретельними і обережними стосовно інших осіб. За порушення цього обов’язку 

контрагенти повинні нести відповідальність тією ж мірою, що й за порушення 

обов’язків, що виникають з договору» [41, с. 45]. О.П. Сергєєв і 

Т.О. Терещенко дотримуються позиції, що «вступ в переговори про укладення 

договору породжує обов’язок участі в них відповідно до принципу 

добросовісності» [53, c. 28]. 

Оцінюючи правове значення факту вступу сторін в переговори, 

О. В. Трояновський зазначає, що «в різних правових системах є два підходи до 

розуміння можливості притягнення до відповідальності однієї зі сторін, яка 

порушила переддоговірні переговори: 

- переговори є чисто підготовчим етапом і не можуть мати юридичного 

значення; 

- переговори є особливими правовідносинами між сторонами, які 

перебувають під захистом закону» [21, с. 23]. 



46 

Слід погодитися з Г. М. Степаніщевою, що «у транскордонних 

комерційних відносинах початок ведення переговорів є підставою для 

виникнення особливих відносин – транскордонних переддоговірних 

зобов’язань, які, в свою чергу, спричиняють виникнення певних прав і 

обов’язків їх учасників» [54]. Дослідниця виділяє наступні ознаки таких 

відносин: 

− вольова природа – вони виникають лише за взаємної волі майбутніх 

сторін угоди, що укладається, у них виявляється індивідуальна воля учасників;  

− транскордонний характер – присутність іноземного елемента в їх 

структурі; 

− виникнення наміру укласти транскордонну угоду. Намір має бути 

спрямовано на створення юридичних наслідків – на укладення основного 

договору. Вступ у переддоговірні відносини без наміру укладення основного 

договору є недобросовісною поведінкою, яка тягне за собою переддоговірну 

відповідальність [54]; 

− моральна складова відносин, якою виступає добросовісність – як 

певна система уявлень суспільства, яка має самобутній характер, пов’язана 

з конкретним народом і його історією, що відбивається не лише на характері 

транскордонних переддоговірних відносин, а й на їх регулюванні; 

− ризиковий характер транскордонних переддоговірних відносин 

означає, що сторони, вступаючи у такі відносини, не можуть бути повністю 

впевнені у можливості захисту своїх прав та інтересів у разі неналежної 

реалізації принципу добросовісності на переддоговірній стадії. Це може 

відбутися, якщо застосовному праву будуть невідомі такі категорії, як 

принцип добросовісності, зобов’язання, що виникають внаслідок 

недобросовісного ведення переговорів, тощо. Мінімізувати ризиковий 

характер сторони можуть шляхом вибору права до переддоговірних відносин, 

в якому діє механізм захисту прав та інтересів добросовісної сторони 

у переддоговірних відносинах, що задовольняє сторони. Певну роль для 
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зменшення ризикового характеру може відіграти поширення автономної 

кваліфікації транскордонних переддоговірних відносин; 

− організаційний характер переддоговірних відносин, оскільки вони 

спрямовані на впорядкування відносин сторін щодо укладення основної угоди 

і забезпечення переговорного процесу, на організацію майбутніх договірних 

відносин сторін; 

− переддоговірні відносини мають поліваріантний характер, який 

означає, що однозначно визначити природу таких відносин неможливо, вона 

буде відрізнятися залежно від фактичних обставин справи. Основним 

різновидом транскордонних переддоговірних відносин є транскордонні 

переддоговірні зобов’язання як регулятивного (добросовісне ведення 

переговорів), так і охоронного (зобов’язання внаслідок недобросовісного 

ведення переговорів) характеру. Відносини можуть набувати недоговірного, 

договірного або позадоговірного характеру. Відносини сторін, що 

складаються у процесі ведення переговорів «у чистому вигляді», мають 

недоговірний характер, сторони вступають у взаємовідносини з метою 

організації подальшого договірного співробітництва. У разі якщо сторони 

укладають переддоговірну угоду, відповідно, їхні відносини набувають 

договірного характеру. Якщо ж сторона недобросовісним чином припинить 

ведення переговорів і відмовиться від укладання угоди, це буде підставою для 

виникнення переддоговірної відповідальності, яка може мати договірний, 

квазідоговірний або деліктний характер; 

− можливість виникнення відповідальності за culpa in contrahendo – 

відповідальності за недобросовісне ведення переговорів, відповідальності за 

шкоду, заподіяну на стадії ведення переговорів внаслідок неналежного 

виконання винною стороною обов’язків добросовісної поведінки на 

переддоговірній стадії [54].  

Спеціфікою транскордонних переддоговірних відносин є наявність в 

них іноземного елемента. Поняття іноземного елемента введено М.І. Бруном 

[55, с. 7], а в найбільш закінченій формі ця ідея отримала вираження у працях 
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Л.A. Лунца, на думку якого, наявність іноземного елемента в цивільно-

правових відносинах, що виходять за межі юрисдикції конкретної держави, 

виражається «або в тому, що суб’єктом таких відносин є іноземний 

громадянин чи іноземна юридична особа, або в тому, що об’єкт таких відносин 

перебуває за кордоном, або в тому, що юридичні факти, з якими пов’язано 

виникнення, зміну або припинення правовідносин, мають місце за кордоном» 

[56, c. 15-16]. 

Як іноземні елементи, що обумовлюють транскордонний характер 

переддоговірних зобов’язань, можуть виступати: 

а) суб’єкти, що мають різну державну належність та / або 

місцезнаходження комерційних підприємств на території різних держав; 

б) транскордонний характер основного договору – як зобов’язання, 

з приводу виникнення якого сторони вступають у переддоговірні відносини. 

Як зазначалося вище, в доктрині міжнародного приватного права 

іноземний елемент зазвичай розглядається в трьох іпостасях – як суб’єкт 

відносин, як об’єкт відносин і як юридичний факт, – проте даний перелік не 

є закритим, і відносини можуть бути ускладнені іншим іноземним елементом. 

Коментарі до Принципів УНІДРУА 2010 року пояснюють, що термін 

«міжнародний» щодо міжнародних комерційних контрактів повинен 

тлумачитися за можливості широко, щоб повністю виключити тільки ті 

ситуації, в яких іноземний елемент взагалі відсутній, коли всі елементи 

договору, що мають значення, пов’язані тільки з однією державою [57]. Гаазька 

Конвенція про право, що застосовується до договорів міжнародної купівлі-

продажу товарів, також не обмежує міжнародний характер договору якимось 

одним елементом, а встановлює, що договір є міжнародним, якщо сторони 

мають місцезнаходження в різних державах, або правовідносини в цілому чи 

його елементи, незважаючи на вибране право, не пов’язані виключно з однією 

державою [58]. 

Тому іноземним елементом переддоговірних відносин ми вважаємо 

транскордонний характер основного договору. Зважаючи на основну мету та 
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призначення переддоговірних відносин, їх підготовчий характер для 

організації майбутніх договірних відносин, транскордонний характер 

основного договору впливає і на характер переддоговірних відносин, 

поєднуючи їх, нехай і опосередковано (за допомогою потенційних договірних 

відносин), з іноземним правопорядком. Наприклад, переговори про укладення 

договору купівлі-продажу нерухомості, розташованої на території іноземної 

держави, можуть передбачати здійснення певних підготовчих дій на території 

такої іноземної держави, поєднуючи переддоговірні відносини з такою 

державою. 

Іноземний елемент основного договору, визначаючи його 

транскордонність, буде виявлятися в різних іпостасях залежно від договору, 

що укладається, і визначатися в кожному конкретному випадку; 

в) факт заподіяння шкоди або виникнення шкідливих наслідків 

у результаті недобросовісної поведінки під час переговорів (наприклад, 

розголошення конфіденційної інформації, отриманої під час переговорів) на 

території іноземної держави. Це має значення для визначення 

відповідальності, що настає внаслідок недобросовісного ведення переговорів. 

Переддоговірні відносини можуть бути ускладнені декількома 

іноземними елементами. Вищенаведений перелік також не є закритим, тобто 

іноземний елемент переддоговірних відносин може бути й іншим, наприклад, 

факт ведення переговорів на території іноземної держави, факт проведення 

основної транскордонної операції на території іноземної держави, факт 

підписання переддоговірної угоди на території іноземної держави, а також 

будь-які інші елементи, що поєднують переддоговірні відносини з іноземним 

правопорядком. 

Нині, в епоху електронної торгівлі, розвитку глобальних інформаційних 

мереж обміну даних, переговори можуть проводитися за допомогою 

електронних засобів. Російський учений А.В. Асосков наводить такий приклад: 

оферта і акцепт направлені електронною поштою в момент, коли відповідні 

представники знаходяться в аеропорту транзитної країни, притому сервер, на 
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якому зареєстрована скринька електронної пошти, може перебувати в іншому 

кінці світу [59, c. 360]. У даному разі може постати питання про дійсність зв’язку 

відносин з іноземною державою, через те що місце укладення договору може 

мати випадковий характер. А. Шнітцер зазначає, що при укладенні договору 

шляхом обміну повідомленнями між сторонами, що знаходяться в різних країнах 

(договір між відсутніми), місце укладення договору як фактичної дії, чітко 

локалізованої в межах однієї країни, взагалі відсутнє [60, c. 18]. 

Тому, на нашу думку, названі вище елементи не завжди дійсно 

пов’язують переддоговірні відносини з іноземним правопорядком, а часом 

можуть мати випадковий характер, наприклад, факт підписання 

переддоговірної угоди в терміналі аеропорту. Тож, виділивши так звані 

основні іноземні елементи переддоговірних відносин, ми не виключаємо 

можливості прояву іншого зв’язку переддоговірних відносин з іноземним 

правопорядком та залишаємо перелік іноземних елементів відкритим і таким, 

що підлягає встановленню при вирішенні конкретного спору; 

Серед особливостей транскордонних переддоговірних відносин слід 

також відзначити особливий суб’єктний склад і систему регулювання. 

Суб’єктами переддоговірних відносин є сторони майбутньої 

транскордонної угоди – це так звана «найпростіша (лінійна) структура 

переддоговірних контактів» [19, с. 29]. Разом з тим дуже часто, особливо коли 

йдеться про великі компанії, що проводять складні операції, до переговорів 

залучаються різного роду посередники (можливо, по декілька з кожного боку), 

які можуть представляти інтереси учасників переговорів, надавати допомогу 

в успішному завершенні переговорів, здійснювати інше сприяння у процесі 

укладення транскордонної угоди. Такі особи є учасниками переддоговірних 

відносин, але щодо сторін договору, що укладається, – третіми особами. 

Таким чином, транскордонні переддоговірні відносини пропонується 

розуміти як засновані на принципі добросовісності приватноправові 

відносини, ускладнені іноземним елементом, що виникають при вступі 

у переговори з приводу укладення транскордонної угоди. 
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Класифікацію транскордонних переддоговірних відносин можна 

провести за кількома ознаками. 

1.  За функціями можна виділити регулятивні та охоронні відносини. 

Регулятивні транскордонні переддоговірні відносини виникають з правомірних 

дій, спрямованих на задоволення потреб учасників, закріплення та 

регламентування відносин, що виникли між ними в нормальному, бажаному для 

всього суспільства і цих осіб напрямі. Як приклад можна навести переддоговірні 

відносини сторін, коли вони підписали переддоговірну угоду з метою 

регламентування порядку укладення основного договору.  

Охоронні транскордонні переддоговірні відносини виникають 

внаслідок порушення особою встановлених правил поведінки і своїх 

обов’язків та покликані забезпечити захист порушених прав, припинити дії 

порушника, усунути негативні наслідки недобросовісної поведінки, відновити 

первісний стан (переддоговірна відповідальність, що виникає внаслідок 

недобросовісної поведінки під час ведення переговорів про укладення 

транскордонної угоди). Все, що відбувається з регулятивними відносинами 

у результаті порушення, є «взаємоперетворенням протилежностей» [62, c. 48-

56, 74-80; 63, c. 258-263]: регулятивні переддоговірні відносини змінюються 

охоронними переддоговірними відносинами, у суб’єктивного права виникає 

властивість примусового здійснення, що дає можливість застосувати примус 

або односторонні дії, здатні привести правовідносини до мети. 

2.  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. 
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3.  За кількістю учасників можна виділити двосторонні та 

багатосторонні відносини. Двосторонні відносини – це відносини майбутніх 

контрагентів угоди, що укладається. Багатосторонні відносини можуть 

включати дві групи відносин: відносини сторін угоди, що укладається 

(наприклад, у разі укладення тристоронньої угоди), і відносини за участю 

третіх осіб (третіми особами вони є тільки стосовно майбутніх сторін угоди, 

що укладається), які є повноцінними учасниками переддоговірних відносин, 

наділеними правами і обов’язками та відповідальністю. 

4.  Можна також провести класифікацію за видами договору, що 

укладається: відносини, спрямовані на укладення договору купівлі-продажу, 

оренди, лізингу, франчайзингу тощо  

Підводячи підсумок, відзначимо, що транскордонні переддоговірні 

зобов’язання – 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 

укладенню, а неналежна поведінка суб’єктів до моменту укладення договору 

визнається недобросовісною та обумовлює відповідальність, установлену 

договором або законом. Транскордонні переддоговірні зобов’язання є 

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

конструкцією, яка, незважаючи на певну схожість з іншими правовими 

конструкціями, не має аналогів, тому що специфічні риси і характеристики 

транскордонних переддоговірних відносин не дозволяють однозначно 

класифікувати їх як договірні або позадоговірні, а особливість sui generis 

виявляється в поліваріантному характері їх зобов’язальної природи. 

 

1.3. Уніфікація правового регулювання переддоговірних відносин 

Особливістю регулювання транскордонних переддоговірних відносин 

є відсутність системи комплексного регулювання. Серед регуляторів 

суспільних відносин виділяють державні і недержавні, які, в свою чергу, 
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можуть мати національний або міжнародний характер. Що стосується 

транскордонних переддоговірних відносин, слід сказати про колізійні норми 

та матеріально-правові норми, що обираються на їх основі. 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. 

Перш ніж звертатися до колізійно-правового регулювання 

переддоговірних відносин, необхідно з’ясувати, чи наявні уніфіковані 

матеріально-правові норми, що регулюють переддоговірні відносини, а якщо 

їх немає – чи може цей вид зобов’язань стати предметом уніфікації 

в майбутньому. 

Найбільш високий ступінь уніфікації матеріального права досягнутий 

у сфері зовнішньоекономічних відносин, зокрема міжнародної купівлі-

продажу товарів. 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної 

купівлі-продажу товарів, прийнята у Відні 11 квітня 1980 року [24], не містить 

прямих положень щодо переддоговірної відповідальності, але окремі її 

положення мають бути враховані при вирішенні питання про зміст 

переддоговірних зобов’язань. 

Зокрема, пункт 1 статті 16 Конвенції передбачає можливість 

відкликання оферти до укладення договору, якщо повідомлення про 

відкликання буде одержано адресатом оферти до відправлення ним акцепту. 

Однак пунктом 2 статті 16 передбачено, що оферта не може бути відкликана, 

якщо: 

а) в оферті зазначено шляхом встановлення певного строку акцепту чи 

іншим чином, що вона є невідкличною. Слід зазначити, що це положення не 

вимагає обіцянки оферента не відкликати свою оферту, а також не вимагає 

ніякої обіцянки, акта або відмови адресата оферти, для того щоб оферта стала 

остаточною. У цій нормі знайшло відображення уявлення про те, що 
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в торгових відносинах, зокрема в міжнародних торгових відносинах, адресат 

оферти повинен мати можливість покладатися на будь-яку заяву оферента про 

те, що оферта буде відкрита протягом певного періоду часу. В оферті може 

бути зазначено, що вона є невідкличною, в різний спосіб. Найбільш очевидний 

метод полягає у встановленні в оферті, що вона є невідкличною або що вона 

не буде відкликана протягом певного періоду часу. В оферті також може 

зазначатися, що вона є невідкличною, шляхом встановлення певного періоду 

часу для акцепту; 

б) для адресата оферти було розумним розглядати оферту як 

невідкличну й адресат оферти діяв відповідно. Це особливо важливо в тих 

випадках, коли адресату оферти доводиться проводити розслідування для 

визначення того, чи повинен він акцептувати оферту. Навіть якщо в оферті не 

зазначено про її остаточність, вона повинна діяти протягом періоду часу, 

необхідного адресату оферти для прийняття свого рішення. 

Таким чином, у разі порушення зазначених зобов’язань оферентом при 

укладенні договору міжнародної купівлі-продажу відповідні правила 

внутрішнього законодавства (culpa incontrahendo, promissory estoppel, інші 

форми переддоговірної відповідальності) не застосовуються. 

Аналогічно має вирішуватися питання про продаж дефектного товару, 

що в світлі положень статті 35 Конвенції слід охарактеризувати як неналежне 

виконання договору, а не як форму помилки, що породжує переддоговірну 

відповідальність. Зокрема, пункт 3 статті 35 Конвенції передбачає, що 

продавець не несе відповідальності на підставі підпунктів «a» – «d» пункту 2 

за будь-яку невідповідність товару, якщо під час укладення договору покупець 

знав чи не міг не знати про таку невідповідність. 

Як випливає з пункту 2 статті 7, питання щодо предмета регулювання 

цієї Конвенції, які безпосередньо в ній не вирішені, підлягають вирішенню 

згідно із загальними принципами, на яких вона ґрунтується, за умови 

відсутності таких принципів – згідно з правом, застосованим відповідно до 

норм міжнародного приватного права. Отже, в таких випадках передовсім слід 
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звертатися до загальних принципів, на яких заснована Конвенція. На це 

звертає увагу, наприклад, професор Петер Шлехтрайм (Dr. Peter Schlechtriem): 

«Лише при неможливості вирішити питання на основі приписів і принципів, 

що містяться в самій Конвенції, слід керуватися “правом, застосованим 

відповідно до норм міжнародного приватного права”» [65]. Таким чином, 

констатація зазначеної неможливості є необхідною підставою для звернення 

до відповідних колізійних норм, що відсилає до застосованого матеріального 

права. 

Однак, крім міжнародно-правової уніфікації, на сучасному етапі набув 

поширення метод приватноправової уніфікації, який іноді називають 

неконвенційною, ненормативною уніфікацією або унормуванням, 

стандартизацією. Зокрема, Н.Г. Вілкова називає приватноправову уніфікацію 

серед нових напрямів діяльності UNIDROIT, «що полягає в розробленні 

документів, визнаних світовою спільнотою, з огляду на вагомість їх змісту та 

авторитет організації, що їх розробила. Так, 1994 року UNIDROIT був 

опублікований документ, який не є міжнародною угодою, але в силу його 

авторитетності перекладений на 20 мов і широко відомий у сфері міжнародної 

торгівлі, – Принципи міжнародних комерційних договорів» [44]. 

Принципи UNIDROIT є новим універсальним підходом до права 

міжнародної торгівлі, оскільки вони не є ані договором, який узгоджується 

комерційними підприємствами, ані міжнародною конвенцією, яка підлягає 

ратифікації державами. «Причиною розроблення цього документа стало 

недосягнення традиційними методами міжнародно-правової уніфікації 

очікуваних результатів у вигляді однакових правил, що пропонують 

універсальне регулювання та зводять до мінімуму необхідність звернення до 

національного права» [44], – відзначає вчена. 

Іншим, не менш відомим, прикладом приватноправової уніфікації 

є Принципи європейського договірного права [66], розроблені Комісією 

з європейського договірного права під керівництвом данського професора 

О. Ландо. Принципи створювалися шляхом порівняльно-правового аналізу 



56 

законодавства різних держав з метою вироблення найкращих рішень для 

розв’язання правових проблем (best practices), що найбільше відповідають 

потребам сучасного ділового обігу [65, c. 189-193], и розроблені не як 

міжнародні конвенції чи модельні закони, а як правила, які застосовуються 

сторонами міжнародних контрактних відносин за їх волевиявленням [66, 

c. 100]. 

І Принципи UNIDROIT, і Принципи європейського договірного права 

містять положення щодо переддоговірної відповідальності. 

У Принципах UNIDROIT [42] визначено, що «кожна сторона 

зобов’язана діяти відповідно до прийнятих у практиці міжнародної торгівлі 

добросовісності та чесної ділової практики» (пункт 1 статті 1.7), і далі цей 

принцип конкретизується в декількох положеннях, що стосуються 

переддоговірних відносин. Зокрема, передбачено дві спеціальні статті, що 

стосуються ведення переговорів: 

«Стаття 2.15. Недобросовісні переговори 

1. Сторона вільна проводити переговори та не несе відповідальності за 

недосягнення угоди. 

2. Однак сторона, яка веде або перериває переговори недобросовісно, 

є відповідальною за втрати, завдані другій стороні. 

3. Недобросовісним, зокрема, є вступ сторони в переговори або їх 

продовження за відсутності наміру досягти угоди з другою стороною. 

Стаття 2.16. Обов’язок конфіденційності 

Якщо інформація передається однією стороною як конфіденційна 

у процесі переговорів, друга сторона зобов’язана не розкривати цю 

інформацію або не використовувати її неналежним чином для власних цілей, 

незалежно від того, чи укладено в подальшому договір. У належних випадках 

засоби правового захисту у разі порушення цього обов’язку можуть включати 

компенсацію, що базується на вигоді, отриманій другою стороною». 

«1. Сторона може відмовитися від договору через введення в оману, 

якщо в момент укладення договору омана була настільки значною, що розумна 
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особа в аналогічній ситуації, що й сторона, введена в оману, уклала б договір 

на істотно інших умовах або не укладала б його взагалі, якби був відомий 

справжній стан справ, та: 

a) друга сторона також помилялася або вводила в оману, або знала чи 

мала знати про оману, та залишення сторони, введеної в оману, в такому стані 

суперечило б розумним комерційним стандартам чесної ділової практики; або  

b) друга сторона в момент відмови від договору не діяла, спираючись 

на договір. 

2. Сторона, однак, не може відмовитися від договору, якщо: 

a) омана виникла внаслідок її грубої недбалості; або 

b) омана стосується питання, щодо якого сторона, введена в оману, 

прийняла ризик помилки, або, з урахуванням конкретних обставин, ризик мав 

бути покладений на неї» (стаття 3.5). 

«Сторона може відмовитися від договору, якщо договір був укладений 

у результаті обманних заяв другої сторони, включаючи мову вираження або 

спосіб дії, або внаслідок недобросовісного приховування фактів, які згідно з 

розумними комерційними стандартами чесної ділової практики мали бути 

повідомлені цією стороною» (стаття 3.8). 

«Сторона може відмовитися від договору або від окремої його умови, 

якщо в момент укладення договір або якась його умова невиправдано 

створювали надмірну перевагу для другої сторони. Окрім іншого, до уваги має 

бути прийнято:  

a) факт недобросовісного використання однією стороною залежності 

від неї другої сторони, її економічної слабкості чи надзвичайних потреб або її 

непередбачливості, непоінформованості, недосвідченості, або відсутності 

навичок вести переговори, а також 

b) характер і мета договору» (пункт 1 статті 3.10). 

Аналогічні положення містять і Принципи європейського договірного 

права (статті 2:301, 2:302, 4:106, 4:117), сфера застосування яких ширша – 

вони призначені для застосування і для внутрішніх, і для міжнародних 
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договорів. 

Жоден із цих зводів принципів не містить обов’язкових правових норм: 

вони є кодифікацією правових принципів і норм, характерних для всіх або 

більшості національних правових систем, а також містять у значних обсягах 

такі правові норми, які розглядаються як найкраще рішення для того чи іншого 

правового питання, поки не прийняте повсюдно [67, c. 3]. Таким чином, 

використання цих принципів судами залежить від колізійних правил 

конкретної держави. 

Для позначення цієї групи регуляторів (що охоплює, крім принципів 

договірного права, також торгові звичаї, типові проформи, загальні умови 

поставки тощо) І.С. Зикін запропонував використовувати термін «недержавне 

регулювання». Як він зазначає, з самого терміна «випливають характерні риси 

цих явищ, а саме: по-перше, вони в певних випадках можуть здійснювати 

регуляторний вплив на відносини у сфері міжнародної торгівлі, і по-друге, 

вони не належать до зобов’язальних державних приписів» [68, c. 138]. 

Питання про можливість підпорядкування сторонами їхніх відносин 

недержавному регулюванню є дискусійним і вирішується по-різному. Право 

сторін самостійно вибрати право, що застосовується, відомо практично будь-

якій національній кодифікації міжнародного приватного права, а також 

отримало закріплення в багатьох міжнародних договорах у сфері 

міжнародного приватного права. Наприклад, воно передбачається пунктом 1 

статті 3 Конвенції про право, що застосовується до договірних зобов’язань, 

укладеної в Римі 19 червня 1980 року [58]. Однак до тлумачення змісту 

поняття «право» склалося кілька підходів. 

Прихильники широкого трактування категорії «право», як зазначає 

І.С. Зикін, «вважають, що право включає в себе не тільки приписи, які 

є результатом нормотворчої діяльності держави або держав. До нього 

відносять будь-яке регулювання соціальної поведінки, прийняте в суспільстві. 

Таким чином, право, на їхню думку, є продуктом будь-якої соціальної 

спільноти» [69, c. 216]. 
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На думку Х.П. Гленна (H.P. Glenn), панівна точка зору ґрунтується на 

теорії винятковості застосування державного права [70, c. 61]. 

В.О. Канашевський зазначає, що «термін “право” не включає в себе lex 

mercatoria, яке конституюється деякими авторами як самостійний 

правопорядок – третій, поряд з правом міжнародним і внутрішньодержавним. 

Більшість авторів, – зазначає вчений, – дотримуються точки зору, що в спорах 

у національних судах принцип автономії волі сторін є принципом, який 

дозволяє вибір будь-якого національного права, але не недержавного права» 

[51, с. 109]. 

Дотримуючись цього підходу, Д.М. Вісенте (D.M. Vicente) підкреслює, 

що «вибір інших систем регулювання має розумітися як їх включення 

в контракт за згодою сторін, тобто як договірне, а не конфліктне посилання на 

іншу систему норм» [71, c. 709]. Аналогічне положення передбачають 

Принципи європейського договірного права: «Ці принципи будуть 

застосовуватися, якщо сторони погодилися інкорпорувати їх у свій контракт 

або їхній контракт повинен регулюватися ними» (стаття 1:101).  

Розглядаючи особливості застосування правових звичаїв до 

міжнародних приватних договірних відносин, І.А. Діковська зазначає, що 

«в деяких країнах за сторонами спору, що є предметом розгляду міжнародним 

комерційним арбітражем, визнається можливість застосування недержавних 

правових норм (зокрема, звичаїв) до суті спору (наприклад, Франція, 

Нідерланди). В окремих країнах арбітри наділені правом застосовувати 

недержавні норми, навіть якщо відсутня домовленість сторін про це, а також 

якщо сторони не уповноважили арбітраж діяти як «дружнього посередника» 

(Франція, Нідерланди). У Швейцарії та ФРН сторони арбітражної угоди 

можуть обрати в якості права, що застосовується до вирішення спору по суті, 

лише право певної держави. Те саме стосується й арбітрів, які вирішують спір 

за відсутності згоди сторін про вибір права, що буде застосовуватися. У цих 

країнах звернення міжнародного комерційного арбітражу до недержавних 

норм (зокрема, звичаїв) як застосовуваного права можливо, якщо сторони 
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уповноважили його вирішувати спір по справедливості» [72, c. 303-304]. 

Слід погодитися з В.О. Канашевським у тому, що застосування 

недержавного регулювання «не може скасувати застосування до відносин 

сторін зовнішньоекономічних угод національного законодавства. Хоч би 

якого поширення на практиці здобули акти, подібні до міжнародних правил 

Інкотермс (Incoterms – International commercial terms), а також торгові звичаї, 

що лежать в їх основі, вони не здатні замінити національне законодавство. 

Необхідність звернення до нього виникає будь-коли, коли проблема не може 

бути вирішена, виходячи зі змісту договору та застосування всіх інших 

можливих регуляторів» [51, с. 67-68]. 

Сфера застосування Принципів УНІДРУА визначена у преамбулі: вони 

підлягають застосуванню у разі, якщо сторони погодилися, що їхній договір 

буде регулюватися цими Принципами; також вони можуть застосовуватися, 

якщо сторони погодилися, що їхній договір буде регулюватися загальними 

принципами права, lex mercatoria або аналогічними положеннями. 

О.О. Мережко, один із перших вітчизняних дослідників концепції lex 

mercatoria, зазначає, що «концепція lex mercatoria являє собою певний виклик 

і альтернативу колізійному методу міжнародного приватного права. У той 

самий час слід визнати, що lex mercatoria не може існувати без норм 

міжнародного приватного права, які його доповнюють, оскільки за допомогою 

колізійних норм здійснюється заповнення прогалин у рамках самого lex 

mercatoria. Таким чином, у даний час можна говорити про тенденцію, яка веде 

до взаємодоповнюваності норм lex mercatoria і колізійних норм міжнародного 

приватного права». На думку вченого, міжнародному приватному праву треба 

«позбутися етатистських уявлень, котрі беруть початок в теорії юридичного 

позитивізму, щодо неможливості існування такого позанаціонального 

автономного правопорядку, яким є lex mercatoria. Більше того, тільки 

інтегрувавши в свою систему lex mercatoria, міжнародне приватне право 

зможе вирішити деякі найбільш нагальні проблеми колізійного регулювання» 

[73]. 
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Отже, Принципи UNIDROIT можуть застосовуватися в Україні, якщо 

сторони вибрали їх (прямо або пославшись на застосування «загальних 

принципів права» тощо), але виключно тією мірою, в якій вони відповідають 

законодавству України. 

Можна констатувати відсутність уніфікованого регулювання 

переддоговірних відносин. Але навіть якби існувало уніфіковане регулювання 

переддоговірних зобов’язань, все одно треба було б визначити закон, який 

можна застосовувати до таких вимог. Зрештою, немає міжнародної 

юрисдикції, яка забезпечила б однакове тлумачення однакових правил 

і запобігання колізіям, що неминуче виникають при їх тлумаченні 

національними судами. Таким чином, вирішення питань тлумачення та 

кваліфікації в остаточному підсумку залежить від застосовного національного 

правопорядку. 

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, як побачимо, 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. 

 

Висновки до розділу 1 

1.  Питання про правову природу переддоговірних відносин та 

переддоговірну відповідальність залишається відкритим і вирішується 

залежно від правових засад окремих держав. Значною мірою на склад 

інституту впливає правозастосовна практика судів. Він включає широку групу 

юридичних наслідків незаконних дій під час укладання договору, які можуть 

полягати у відшкодуванні збитків, видачі предметів безпідставного збагачення 

або виключенні можливості певного заперечення. Відповідальність може бути 

наслідком порушення зобов’язання за договором, а також зобов’язання, 
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встановленого законом, і може виникнути у разі недійсності договору, а також 

якщо договір взагалі не був укладений. 

2.  Правопорядки більшості держав покладають на сторони 

переддоговірних відносин певні обов’язки і права, що з ними 

кореспондуються, вже на стадії переговорів (наприклад, переддоговірний 

обов’язок інформувати, переддоговірний обов’язок про конфіденційність, 

переддоговірний обов’язок добросовісності). Ці переддоговірні обов’язки 

і зобов’язання характеризуються двома специфічними рисами.  

По-перше, вони автоматично покладаються на сторони, які вступають 

у переговори. Їх існування пов’язано з веденням ділових переговорів, які 

передували укладенню договору. Такі обов’язки і зобов’язання необхідно 

відрізняти від зобов’язань, що випливають із попередніх угод. Якщо 

зобов’язання, що випливають з попереднього договору, ведуть початок 

з попередньої домовленості, яка пов’язує сторони, зобов’язання, що випливає 

з самого факту вступу сторін у переговори, існує тільки тому, що сторони 

встановили переддоговірні відносини. 

По-друге, в деяких виняткових випадках тривалість існування деяких 

із таких обов’язків і зобов’язань перевищує строки переговорів. У результаті 

деякі із таких обов’язків і зобов’язань виникають на етапі переговорів, але, як 

і раніше, покладаються на сторони навіть після закінчення переговорів. 

Наприклад, якщо на сторону покладається переддоговірний обов’язок 

зберігати конфіденційність. Хоча цей обов’язок виникає на стадії переговорів, 

він пов’язує сторони і після їх закінчення. Отже, зобов’язання, що виникають 

з порушення переддоговірного обов’язку про конфіденційність, зберігаються, 

навіть якщо таке порушення мало місце після припинення переговорів або 

укладення за результатами переговорів договору. 

3.  Транскордонні переддоговірні відносини пропонується розуміти як 

засновані на принципі добросовісності приватноправові відносини, 

ускладнені іноземним елементом, що виникають при вступі в переговори 

щодо укладення транскордонної угоди. Транскордонні переддоговірні 
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зобов’язання є зобов’язаннями sui generis, оскільки вони є унікальною 

правовою конструкцією, тому що специфічні риси і характеристики 

транскордонних переддоговірних відносин не дають змогу однозначно 

класифікувати їх як договірні або позадоговірні. 

4.  Класифікацію переддоговірних відносин можна провести за 

кількома підставами:  

за функціями можна виділити регулятивні та охоронні відносини – 

регулятивні переддоговірні відносини виникають з правомірних дій, 

спрямованих на задоволення потреб учасників, закріплення та 

регламентування відносин, що виникли між ними в нормальному, бажаному 

для всього суспільства і цих осіб напрямі; охоронні переддоговірні відносини 

виникають внаслідок порушення особою встановлених правил поведінки 

і своїх обов’язків та покликані забезпечити захист порушених прав, 

припинити дії порушника, усунути негативні наслідки недобросовісної 

поведінки, відновити первісний стан (переддоговірна відповідальність, що 

виникає внаслідок недобросовісної поведінки під час ведення переговорів про 

укладення транскордонної угоди). Регулятивні переддоговірні відносини 

змінюються новими охоронними переддоговірними відносинами;  

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’язальний 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;  

за кількістю учасників можна виділити двосторонні і багатосторонні 

відносини. Двосторонні відносини – це відносини майбутніх контрагентів 

угоди, що укладається. Багатосторонні відносини можуть включати дві групи 
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відносин: відносини сторін угоди, що укладається (наприклад, у разі 

укладення тристоронньої угоди), і відносини за участю третіх осіб (третіми 

особами вони є тільки стосовно майбутніх сторін угоди, що укладається), які 

є повноцінними учасниками переддоговірних відносин, наділеними правами 

і обов’язками та відповідальністю.  

Можна також провести класифікацію за видами договору, що 

укладається: відносини, спрямовані на укладення договору купівлі-продажу, 

оренди, лізингу, франчайзингу тощо. 

5.  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 результат різних точок зору на певні 

фундаментальні питання. Колізійний вибір права, таким чином, неможливо 

обійти, і саме він, на нашу думку, є основним методом правового регулювання 

транскордонних переддоговірних відносин. 
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РОЗДІЛ 2. ТРАНСКОРДОННІ РЕГУЛЯТИВНІ ПЕРЕДДОГОВІРНІ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

2.1. Принцип добросовісності у транскордонних переддоговірних 

зобов’язаннях 

Договір як взаємна угода сторін не виникає спонтанно. Його укладенню 

передують контакти і взаємодія контрагентів, такі як листування, переговори, 

дзвінки, у результаті яких відбувається обмін інформацією, необхідною для 

створення договірних відносин. Ця стадія може мати різну тривалість, але без 

неї укладення договору є неможливим. 

На переддоговірній стадії сторони зазвичай не пов’язані ніякими 

письмовими угодами про порядок укладання договору. Традиційно вважалося, 

що процедура укладення договору є неформальною і ґрунтується виключно на 

існуючих звичаях і етичних стандартах, встановлених у конкретному бізнес-

співтоваристві. Таким чином, закон спочатку утримувався від втручання 

у сферу переддоговірних відносин, не накладав ніяких зобов’язань на сторони 

і не регламентував процедуру проведення переговорів. 

Водночас існування такого виду правових відносин, як переддоговірні 

відносини є очевидним. Вони являють собою складне конкурентне 

середовище, «сприятливе» для порушень – нав’язування невигідних умов, 

введення в оману шляхом надання неправдивої інформації, вступ у переговори 

без мети укладення договору тощо. 

По суті, доктрина переддоговірної відповідальності базується на 

одному з основних принципів договірного права країн романо-германської 

правої сім’ї – принципі добросовісності. Цей принцип має універсальне 

значення і 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, як, наприклад, право Англії. 
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Виникнувши як моральний, принцип добросовісності розвинувся до 

розуміння його як правової норми. Як справедливо зазначає А.В. Попова, 

«сучасний період розвитку принципу добросовісності ... характеризується 

наявністю досить широкого спектра питань, що стосуються регулювання 

галузі зобов’язального права. Його дотримання як імперативної норми 

необхідно при укладенні, тлумаченні та виконанні договору, відшкодування 

збитків, визначенні дійсності договору тощо» [74, c. 41]. Однак, незважаючи 

на таке визнання, принцип добросовісності не розглядається різними 

юрисдикціями тотожно, «оскільки в кожній правовій системі добросовісність 

вбудовується в конкретний варіант доктрини, в якій вона відіграє свою 

особливу роль» [75, c. 2]. Навіть у державах Європейського континенту 

поняття добросовісності не однакове. І це при тому, що саме німецьке право 

дало імпульс поширенню поняття добросовісності в системах цивільного 

права у Європі. 

Як відомо, у Німеччині сторони повинні дотримуватися 

добросовісності і порядності не лише при виконанні договору, а й під час 

ведення переговорів. Це ключове положення німецької доктрини цивільного 

права, яке означає більше, ніж просто діяти розумно – воно вимагає 

встановлення довірчих відносин, заснованих на комерційній діяльності сторін 

у конкретній угоді. 

Разом з тим визначення добросовісності є непростим завданням. 

Ф.К. Юнгер відзначав, що «терміну бракує ... фіксованого значення ... тому що 

(він) є занадто “аморфним”» [76, c. 1254]. П.Дж. Пауерс (P.J. Powers) описав 

його як «термін, який краще залишити на розсуд і тлумачення юристам і 

суддям, залежно від часу та обставин». Проте він запропонував визначити 

його як «очікування кожної сторони договору чесного і справедливого 

виконання обов’язків другою стороною відповідно до усталеної етики 

торгових відносин». Навіть пішов далі, надавши йому статус «міжнародної 

доктрини, що вимагає від сторін міжнародного договору діяти розумно, так, 

як згідно з їхніми очікуванням, діятиме друга сторона» [77, c. 333]. 
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Інше визначення принципу добросовісності підкреслює використання 

його судами для обмеження свободи дій, яку сторони можуть мати над рішенням, 

що зачіпають їхні права та обов’язки. Таким чином, суд вважає, що 

добросовісність вимагає від «сторін, що діють на свій розсуд» діяти справедливо, 

для того «щоб захистити виправдані очікування, що виникають з договору» [78, 

c. 444-445]. 

Добросовісність також пов’язують з такими правовими нормами, як 

чесність, справедливість та розумність. Дж. Ф. О’Коннор (J.F. O’Connor) 

описує добросовісність як: «фундаментальний принцип, що походить 

з принципу pacta sunt servanda та інших правових норм, безпосередньо 

пов’язаних з чесністю, справедливістю і розумністю, застосування яких 

визначається в конкретний момент часу за стандартами чесності, справедли-

вості та розумності, що склалися в суспільстві і вважаються придатними для 

розроблення нових або перегляду існуючих правових норм» [79, c. 102]. 

У. Тетлі (W. Tetley) визначає добросовісність у договірних відносинах «як 

справедливу і чесну поведінку, якої слід очікувати від обох сторін у їхніх 

відносинах одна з одною і навіть з третьою стороною, яка може бути учасником 

відносин або згодом стане ним. Добросовісність вимагає, щоб кожна сторона 

була чесною і справедливою у переговорах і після досягнення домовленості, 

сторони також повинні виконувати свої зобов’язання і захищати свої права чесно 

і справедливо» [80, c. 575]. 

Різноманіття наведених визначень підкреслює складність та 

неоднозначність категорії добросовісності, а відтак і заснованої на ній 

доктрини переддоговірної відповідальності. Однак через відсутність 

конкретного міжнародно-правового регулювання даного питання такий стан 

справ залишає «простір для маневрів» для потерпілих сторін та судів. 

Кажучи про загальні основи європейського приватного права, маємо 

відзначити, що договірне право є одним з найбільш яскравих прикладів 

можливого існування такого більш-менш «загального» права. Ці, як їх називає 

К. Ліпштайн (K. Lipstein), загальні аспекти європейського права [81, c. 255], без 
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сумніву, засновані на загальному праві. Однак вже з самого початку маємо 

зробити певні критичні зауваги. Враження людини, яка ознайомилася 

з принципами та нормами договірного права і дійшла висновку, що може на 

подив легко впізнати знайомі принципи і правила в іноземній правовій системі, 

цілком може виявитися тим, що Б. Шлезінгер (B. Schlesinger) у своїй знаменитій 

роботі щодо укладення договорів називає «міною-пасткою» [82, c. 56].  

На сьогодні, за результатами досліджень, проведених у цій сфері, зокрема 

Комісією Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 

(ЮНСІТРАЛ) [83], Міжнародним інститутом з уніфікації приватного права 

(UNIDROIT) [84], Комісією з європейського договірного права [85], потрібно 

відносно менше зусиль, щоб описати формально загальні правила щодо 

укладення договорів. По суті, можна було б стверджувати, що договірне право 

навіть можна віднести до одного формального (магістрального) правила: договір 

набуває існування після послідовної пропозиції (оферти) і відповідного її 

прийняття (акцепту). Однак формальні правила не дають повної картини 

правової реальності, їх застосування відрізняється в різних правових системах. 

Наведемо один яскравий приклад: англійське загальне право не визнає будь-

якого обов’язку вести переговори в дусі доброї волі, як це було постановлено 

одностайним рішенням Палати лордів [86]. Це явно інший підхід (інше 

ставлення), ніж той, що існує в континентальних правових системах. 

Нижче ми проаналізуємо процес, що веде до укладення договору. 

Це так званий переддоговірний етап, на якому можуть наставати різні правові 

наслідки. Досить часто переддоговірна стадія характеризується як переговори, 

які можуть бути дуже короткими або дуже тривалими. Підходи правової 

системи до цього процесу визначають, які правила щодо оферти і акцепту 

встановлює ця правова система: розглядаються вони як формальні правила, 

відхилення від яких навряд чи допустимі, або як модель встановлення 

договірних відносин [87, c. 145]. Правова система може також розглядати 

договірні відносини загалом як безперервний процес. У цьому аспекті 

виконання договору не завжди означатиме, що договірні відносини добігли 
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свого кінця. Цілком можливо, що колишні контрагенти за договором і далі 

нестимуть певні обов’язки один перед одним, що кореспондуються. Цю стадію 

можна назвати постдоговірним етапом – так би мовити, дзеркальним, 

принаймні в деяких відносинах, відображенням переддоговірного етапу [88, 

c. 24]. 

Основні права і свободи, пов’язані з ринковою економікою, 

є загальними для всіх і становлять основу економічної інтеграції в рамках 

Європейського Союзу. П. Мюллер-Граф (P. Müller-Graff) називає ці свободи 

«загальними інститутами приватного права» і відносить до них «свободу 

договору, свободу конкуренції, свободу асоціації та гарантії прав власності», 

а також наявність еквівалентних основних ідей у правовій аргументації щодо 

вирішення спорів у приватних відносинах, таких як принцип «договори 

повинні дотримуватися», відповідальність за заподіяння шкоди або захист 

права власності [89, c. 239-240]. Вони використовуються як вже існуюча 

загальна правова основа для економічної інтеграції в ЄС. 

Як відомо, відправною точкою для укладення договору є свобода 

вступати (або не вступати) у переговори щодо укладення договору, укладати 

договір, а також визначати його зміст. У зв’язку з цим постає запитання: де 

і коли ця свобода закінчується, а отже, виникають зобов’язальні відносини? 

Можемо констатувати, що, починаючи з кінця ХІХ століття, правові 

системи всіх держав Західної Європи передбачають досить формалізовану 

процедуру відмови від цієї свободи: надходження пропозиції (оферти), за яким 

слідує її прийняття (акцепт), – виключно через цю формальну послідовність 

можуть виникнути договірні відносини. Звичайно, є розбіжності в подальшому 

уточненні – наприклад, що представляє собою оферта, коли оферта (або, залежно 

від обставин, – акцепт) може бути відкликана, за яких обставин оферта буде 

вважатися невідкличною тощо, – але в основному такий механізм оформлення 

договірних зобов’язань відомий праву кожної європейської держави. Мета цього 

механізму полягає в забезпеченні визначеності, коли саме договір вступає в силу, 
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з тим щоб провести грань між свободою і зобов’язанням, що зв’язує сторони 

переговорів. 

Це означає, що переговори до укладення договору не зумовлюють будь-

яких зобов’язальних відносин, відповідно у відносинах сторін переговорів 

відсутній загальний обов’язок з розкриття відповідної суттєвої інформації, 

співпраці тощо. Це також означає, що як тільки сторони будуть вважатися 

пов’язаними договірним зобов’язанням, закон буде забезпечувати та охороняти 

дотримання договору навіть за непередбачуваних обставин. Однак така 

категоричність на даний час значно пом’якшується, хоча деякі правові системи 

і далі займають жорсткішу, ніж інші, позицію з цього питання. З іншого боку, 

дедалі частіше приходить розуміння того, що договір означає відносини, що 

тривають, що передбачає обов’язок співпрацювати [90, c. 331], який 

розвивається в часі [91, с. 417]. 

У системах цивільного континентального права лібералізація механізму 

укладення договору шляхом направлення оферти та її прийняття (акцепту) 

пішла шляхом розвитку більш спеціального обов’язку добросовісного 

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 спільним 

обов’язком добросовісності. Як наслідок цього загального обов’язку діяти 

добросовісно може виникати обов’язок щодо розкриття інформації, співпраці 

тощо.  

Отже, обов’язок добросовісності спрямований на те, щоб надати другій 

стороні суттєву інформацію, забезпечивши таким чином укладення договору 

в результаті поінформованої згоди, а не внаслідок введення в оману чи 

помилки. Вважаємо, що вимогу про поінформовану згоду можна розглядати як 

сучасне вираження свободи договору. Відмова або прийняття зобов’язань має 

бути вільною самі по собі і можлива виключно за умови, що сторони знають, 

від чого вони відмовляються і які правові зобов’язання встановлюють. 
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Водночас підкреслимо, що деякі правові системи в цих питаннях передбачають 

суворіші вимоги, ніж інші. 

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. 

Ідея уніфікації договірного права полягає у встановленні основних 

принципів або стандартів, що застосовуються до будь-якого типу договорів – 

і транскордонних, і внутрішньодержавних. Причому ці принципи мають бути 

досить абстрактними і загальними, щоб максимально охопити різні правові 

традиції: загальне право, цивільне право, скандинавське право, правові системи 

держав – нових членів і держав – майбутніх членів ЄС. Однак існує загроза, що 

в спробі встановити такі аж настільки загальні принципи вони можуть втратити 

будь-яке значення у правовій реальності, оскільки не виконуватимуть функції 

правового регулятора [92, c. 84]. 

Як правова основа для побудови таких стандартів щодо укладення 

договору можуть бути прийняті Конвенція Організації Об’єднаних Націй про 

договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року 

(Віденська конвенція), Принципи міжнародних комерційних контрактів 

(Принципи UNIDROIT) і Принципи європейського договірного права. Однак тут 

варто зробити відповідне застереження. Так, правила про укладення договорів, 

викладені у Віденській конвенції, призначені для міжнародних комерційних 

контрактів, але не застосовуються для суто внутрішніх контрактів або споживчих 

договорів [93, c. 4-5]. Крім того, ці правила встановлені виключно для договорів 

купівлі-продажу товарів, до того ж не всіх договорів (виключення з предмета 

регулювання конвенції стосуються окремих категорій товарів, мети договору (не 

для особистого і сімейного користування), а також способу укладення договору, 

які наведені у статтях 2 і 3 Конвенції). 

Крім того, слід зазначити, що формування (укладання) договору може 

відбуватися без направлення оферти та її акцепту. Після тривалих і складних 
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переговорів іноді майже неможливо простежити остаточну пропозицію 

(оферту) та / або остаточне її прийняття (акцепт). У таких випадках можливі 

ситуації, коли договори набувають чинності в силу єдиного факту, що сторони 

ведуть себе так, як у разі існування договору. У німецькому праві такі 

відносини називаються faktische Vertragsverhältnis (де-факто договірні 

відносини) [94, c. 693]. 

Аналізуючи процедуру укладення договору, М. Брідж (М. Bridge) 

зазначає, що «чітке розмежування оферти, акцепту і запрошення до 

переговорів» малозастосовне до багатосторонніх договорів [91, с. 418]. 

Безумовно, зазначений механізм укладення договору шляхом направлення 

оферти та її акцепту застосовується в більшості з названих вище типів 

ситуацій, але ці положення будуть різнитися щодо комерційних договорів та 

договорів із споживачами. З цієї причини при розробленні європейського 

приватного права слід прийняти міжнародно визнану модель оферти і акцепту 

не як правовий принцип, а як відправну точку для подальшого розроблення 

принципів. 

Залежно від різних типів ситуацій механізм оферти і акцепту може 

служити моделлю для різних видів договірних відносин. Прикладом такого 

підходу може служити досвід США. Як зазначає Х. Люке (H. Lücke), «правова 

система США має деякі особливі характеристики, які змушують юристів 

враховувати загальні принципи і політику, більш глибокі причини, абстрактні 

підходи та етичну термінологію. Американський Білль про права викладений 

саме в таких термінах. Крім того, очевидно, що тільки завдяки увазі до 

загальних принципів може бути досягнута певна єдність правової системи 

США з її величезним і безжальним потоком оголошених прецедентів 

і численними окремими темами загального права. Крім того, гомогенне 

суспільство може вважати, що легше залишити основні припущення невислов-

леними, на відміну від мультикультурного суспільства, такого як у США. 

Порівняльний метод довів свою корисність у вирішенні цієї безумовної 

необхідності» [95, c. 156]. 
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Однак не слід перебільшувати подібність формальних правил, що 

стосуються оферти і акцепту. Відмінності у правових традиціях обумовлені 

різними соціальними, економічними і політичними традиціями, що 

справляють вплив на концепцію і розуміння договору, у нашому випадку – на 

правила укладення договору [79]. 

Найбільш істотно відмінності правових підходів у питанні правових 

наслідків ведення переговорів виявляються в порушенні вимог 

добросовісності і тісно пов’язаного з нею загального обов’язку розкриття 

інформації під час ведення переговорів, що передували укладенню договору. 

Підходи до цих питань, яких дотримується, з одного боку, англійське право, 

а з другого – німецьке, голландське, французьке та інше право, часом можуть 

бути охарактеризовані як антагоністичні. 

Традиційно однією з основних відмінностей між континентальним 

правом і загальним правом була відсутність в англійському праві розвинених 

загальних понять, таких як добросовісність. Вважалося, що оскільки 

англійське право формувалося і змінювалося в результаті судової практики, 

загальне право розвивалося шляхом вирішення практичних завдань, а не 

вирішення теоретичних проблем. Інший підхід спостерігався на континенті, де 

правові традиції закладалися в академічній науці, яка перебувала під значним 

впливом моральних понять, заснованих на канонічному праві, та загальних 

приписів римського права, тому виявлялися надмірно теоретизованими та 

вимагали подальшої перевірки практикою. Проте, як справедливо зазначають 

Дж. Горла і Л. Моччіа (G. Gorla, L. Moccia), англійське право саме відчуло 

досить значний вплив римського права [96, с. 143], а континентальні правові 

системи набагато більше орієнтовані на запити практики, ніж може видаватися 

[97, с. 2213], тому відмінності між двома правовими традиціями не є настільки 

разючими. 

Зокрема, загальні концептуальні засади справедливості відомі 

й англійському праву. Так, обговорення так званих «максим справедливості» 

велося в першому (1868 рік) і 28-му (1982 рік) виданні Принципів 
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справедливості Снелла. У першому виданні Снелл визначає 11 таких максим, 

стверджуючи, що «для пересічного студента не становитиме труднощів 

відстеження майже кожної сентенції справедливості цієї великої максими, 

наріжний камінь якої – “справедливість без сили безпорадна”» [98; 99, с. 12]. 

У 28-му виданні П. В. Бейкер і П. Ст. Дж. Ленген (P.V. Baker, P.St.J. Langan) 

згадують 12 сентенцій (додано equity acts in personam), стверджуючи, що «не 

становитиме жодних труднощів зменшити їх до першої і останньої – 

“справедливість без сили безпорадна” і “справедливість діє стосовно 

конкретної особи”» [99, с. 28]. 

Також вельми показове висловлювання М.Р. Джесселя (M.R. Jessel) про 

те, що справедливість була винайдена суддями. За його словами, «…не слід 

забувати, що правила справедливості, на відміну від правил загального права, 

не встановлені з давніх часів. Добре відомо, що вони встановлюються час від 

часу – змінюються, удосконалюються і уточнюються. У багатьох випадках 

відомі імена канцлерів, які їх сформулювали. Немає сумнівів у тому, що вони 

були винайдені в цілях забезпечення кращого здійснення правосуддя, але все-

таки вони були винайдені» [100, с. 696, 710]. Іншими словами, справедливість 

переросла в систему правил, викладених у прецедентах, зі своєю власною 

специфікою, характерною для загального права. Проте, як бачимо, англійське 

право здатне трансформувати загальні норми у дієві правила, які мало чим 

відрізняються від того, як континентальні судді трансформують вимогу 

добросовісності в працездатні «підпорядковані правила», як їх описує Альпа 

(Alpa) [101, c. 200]. 

Аналізуючи загальний принцип добросовісності і його роль, М. Брідж 

підкреслює: «Загальні принципи, такі як добросовісність, можуть служити 

цілям інновацій і творчого підходу в системі цивільного права, які значно 

більше розвинені в більш творчій прецедентній традиції загального права» [91, 

с. 414]. 

Зазначена традиційна відмінність між загальним і континентальним 

правом щодо ролі добросовісності у сфері договірного права багато в чому 
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зберігається. Ілюстрацією може служити справа Interfoto Picture Library Ltd. v. 

Stiletto Visual Programmes Ltd. про включення загальної умови добросовісності 

у договір. У цій справі Л. Дж. Бінгмам (L.J. Bingham) зазначив, що «англійський 

закон, що характерно, чітко висловив свою позицію щодо невизнання такого 

найважливішого принципу добросовісності, але виробив часткові рішення 

у відповідь на продемонстровані проблеми несправедливості» [102, с. 445]. І 

далі додав: «тенденцією англійського правозастосування … стало врахування 

природи даної угоди і ставлення до неї сторін, оцінювання, якого значення 

сторона, яка вважається пов’язаною зобов’язанням, надавала конкретним 

обставинам, що покладають на неї зобов’язання, і прийняття рішення, чи буде 

справедливим за будь-яких обставин вважати її пов’язаною умовою, про яку 

йдеться. Це може дати результат, що не дуже відрізняється від принципу 

добросовісності цивільного права, принаймні щодо оцінки формування 

договору» [102, с. 446]. 

На підставі цієї та інших подібних справ англійський юрист 

Дж. Ф. О’Коннор обстоює тезу, що англійський закон був дуже близьким до 

запровадження загального обов’язку добросовісності [79, с. 148]. До 

Дж. Ф. О’Коннора запровадження обов’язку добросовісності в загальному 

праві відстоював також Х. Люке [95, с. 155]. 

Іншої точки зору дотримувався М.Г. Брідж, виклавши її у своїй статті 

«Чи потребує англо-канадське договірне право вчення про добросовісність?» 

(‘Does Anglo-Canadian contract law need a doctrine of good faith?’) [91]. 

Відповідь на це запитання була негативною: запровадження добросовісності 

як загальної норми поведінки у сфері договірного права підриватиме «складне 

поєднання доктрини, судової практики та законодавства» [91, с. 385]. 

М. Брідж вбачав роль добросовісності «у формулюванні теорії договору і у 

визначенні цілей, яким покликане служити договірне право». На думку 

вченого, законодавче встановлення принципу добросовісності, за аналогією 

з правом США або континентальними кодексами, було б «зловживанням 

порівняльно-правовим методом», не дало б змоги «розглянути роль і функції 
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добросовісності в різних спільнотах» [91, с. 426], що призвело б до «вкрай 

вибіркового запозичення без урахування всієї правової традиції тієї чи іншої 

країни» [91, с. 414]. 

Інший англійський автор Дж. Картрайт (J. Cartwright) також висловив 

незгоду з Дж. Ф. О’Коннором, загалом підтримавши М. Бріджа: 

«В англійському праві немає загального правила про те, що сторона повинна 

вести переговори в дусі доброї волі або дотримуватися принципу 

справедливого і відкритого ведення справ». Однак він продовжив: «...навіть 

якщо англійське право не нав’язує правило добросовісності ділової практики, 

це не стосується недобросовісної поведінки» [103, с. 224-225]. 

Негативна позиція щодо запровадження принципу добросовісності 

підтримана і в англійській судовій практиці. Зокрема, у справі Walford v. Miles 

Палата лордів зробила однозначний висновок, що принцип добросовісності не 

може бути запроваджений в англійському договірному праві. У цій справі 

було поставлено питання про правові наслідки (якщо такі є) ведення 

переговорів щодо укладання договору та необґрунтованого припинення таких 

переговорів. На що лорд Акнер (Ackner) висловив думку про неможливість 

сприйняття в англійському праві обов’язку добросовісності ведення 

переговорів: «Обов’язок вести переговори в дусі доброї волі є нездійсненним 

на практиці, оскільки він за своєю суттю не узгоджується з позицією сторін 

переговорів». Разом з тим у цій справі визнана можливість укладення так 

званої локаут-угоди (обмежувальної угоди, lock out agreement) – угоди, за якою 

одна сторона обіцяє другій стороні не вступати в подальшому в переговори 

з третіми особами. Проте це не означає надання контрагенту позитивного 

права на продовження переговорів. Оскільки lock out agreement є договором, 

він є дійсним, тільки якщо передбачає належне зустрічне задоволення [104]. 

Ця позиція була підтримана в рішенні Апеляційного суду у справі Pitt 

v. P.H.H. Asset Management Ltd. [105]. У цій справі локаут-угоду (lock out 

agreement) між продавцем і потенційним покупцем котеджу про заборону 

ведення переговорів з третіми особами було визнано укладеною і юридично 
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обов’язковою. Зустрічним задоволенням для продавця, яке було оцінене як 

достатнє, було те, що покупець відмовлявся від можливої вимоги про 

накладення судової заборони продовжувати переговори виключно з ним, 

а також від припинення переговорів. Крім того, покупець обіцяв провести 

обмін документами протягом двох тижнів після того, як продавець направить 

проект договору купівлі-продажу з ним. Іншими словами, як випливає зі 

справи Pitt v. P.H.H. Asset Management, англійське право допускає 

відповідальність тільки за розрив переговорів у випадках укладення юридично 

дійсного lock out agreement. Загальна доктрина добросовісності ведення 

переговорів не визнається. 

Інший підхід до питання загального принципу добросовісності 

міститься в цивільному праві континентальних держав. Так, Верховний Суд 

Королівства Нідерланди (Hoge Raad) ще 1957 року ухвалив, що 

переддоговірна стадія є правовідносинами, що визначаються вимогою 

добросовісності. Така кваліфікація була уточнена в 1982 року у справі Plas 

v. Valburg – Суд визначив, що переговірний процес може бути розділений на 

три етапи (стадії): 

• початковий етап, на якому припинення переговорів не тягне за собою 

жодних вимог про відшкодування шкоди; 

• проміжна стадія, на якій переговори можуть бути припинені, за умови 

що витрати, здійснені другою стороною у зв’язку з переговорами, будуть 

відшкодовані; 

• кінцева стадія, припинення переговорів на якій узгоджується 

з вимогою добросовісності, якщо в разі припинення переговорів та 

неукладення договору будуть виплачені всі передбачувані, очікувані у зв’язку 

з укладенням договору збитки другої сторони. Ця третя стадія може бути 

охарактеризована як «квазідоговірна» [106]. 

Таким чином, при оцінці переддоговірних відносин сторін виникає 

питання про те, чи була досягнута така стадія, і, відповідно, про критерії цієї 

оцінки. Верховний Суд Нідерландів сформулював їх таким чином: «якщо 
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обидві сторони могли покладатися, що певний договір в будь-якому разі 

настане за переговорами» [107]. У подальшому цей критерій був уточнений: до 

уваги беруться обґрунтовані очікування контрагента сторони, яка розірвала 

переговори. Як наслідок цього уточнення, більше не потрібно, щоб обидві 

сторони покладалися на позитивний результат переддоговірних відносин, 

двосторонні очікування були замінені одностороннім очікуванням як 

попередньою умовою переддоговірної відповідальності. Проте одностороннє 

очікування саме по собі не є достатнім. Слід також враховувати, якою мірою 

і яким чином сторона, яка припинила переговори, викликала впевненість 

другого учасника в укладенні договору. Крім того, необхідно з’ясувати, чи були 

у сторони, яка відмовилася від переговорів, будь-які обґрунтовані інтереси або 

непередбачувані обставини, що виникли під час ведення переговорів, які 

виправдовують припинення переговорів [108; 109; 110, с. 337]. 

Схожого підходу до переддоговірної добросовісності дотримується 

і німецька судова практика. Найбільш відомим рішенням у цій сфері є рішення 

в так званій «Справі про лінолеум» [111]. У цій справі йшлося про покупницю 

та її дитину, які постраждали внаслідок падіння рулонів лінолеуму, коли їх 

показував продавець. Верховний суд Німеччини ухвалив, що травма сталася 

в момент, коли сторони погоджували договір купівлі-продажу. Отже, 

відносини між сторонами були не просто випадковими, а «квазідоговірними». 

Продавець був зобов’язаний виявити належну турботу про здоров’я та майно 

клієнта – це було одним із проявів німецької доктрини culpa in contrahendo: 

сторони, які беруть участь у переговорах щодо укладення договору, пов’язані 

обов’язком турботи не завдавати шкоди майну або здоров’ю контрагента. 

Спектр застосування culpa in contrahendo в німецькому праві отримав 

дуже широкий діапазон. Наприклад, відповідно до доктрини culpa in 

contrahendo навіть третя сторона, яка не бере участі у переговорах, може 

вимагати відшкодування збитків у разі травми. Таке рішення було прийнято 

Верховним судом Німеччини у справі «Про салат» [112]. Дитина 

супроводжувала свою матір у бакалійному відділі магазину, впала в ящик із 
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салатом і отримала травму. І хоча тільки мати, строго кажучи, перебувала 

в переддоговірних відносинах з супермаркетом, дитина була захищена тим 

самим обов’язком турботи, який супермаркет мав забезпечити своїм клієнтам 

[113]. Порівняно із законодавством Нідерландів, грошова компенсація, яка 

може бути присуджена згідно з німецьким правом, є дещо більш обмеженою. 

Взагалі, стягнути можна тільки збитки (negatives interesse – негативні збитки), 

хоча в деяких випадках може бути присуджено також відшкодування упущеної 

вигоди. 

Розмірковуючи про неприйняття загального обов’язку вести переговори 

в дусі доброї волі, а також при оцінці доводів, наведених Палатою лордів 

і деякими англійськими авторами, постає запитання: що є причиною такої 

розбіжності та дивергенції загального і континентального права? 

Перш ніж відповісти на це питання, розглянемо ще один приклад 

правового регулювання в англійському договірному праві, не характерний для 

інших правових систем: відмова визнавати загальний обов’язок розкриття 

інформації на переддоговірній стадії. За словами С. Дж. Кокберна 

(C.J. Cockburn): «Я вважаю справедливим правило, що у випадках, коли 

конкретний товар пропонується на продаж без прямої гарантії чи обставин, за 

яких закон вимагає надання гарантії (наприклад, коли товар замовляється для 

конкретної мети), і покупець має всі можливості перевірити товар та 

сформувати своє уявлення, якщо він хоче діяти на підставі цього судження, 

застосовується правило caveat emptor (нехай покупець буде пильним)» [114]. 

Ще жорсткіше висловився Дж. Блекбурн (J. Blackburn): «...хоч би як це 

виглядало з точки зору моралі, не існує ніяких юридичних зобов’язань 

постачальника інформувати покупця, що він помиляється, якщо ця помилка не 

викликана діями постачальника» [115]. 

При придбанні майна у США одним із головних є принцип caveat 

emptor (buyer beware, буквально – покупець, будь обережний). Його історія 

веде початок з 1817 року, коли Верховний суд США розглянув справу Peter 

Laidlaw and Company v. Hector M. Organ (далі – Laidlaw v. Organ) [116, c. 2].  
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18 лютого 1815 року між 8 і 9 годинами ранку Орган придбав у Лейдло 

111 хогсхедів (одиниця виміру) тютюну. Того ж дня стало відомо, що США 

і Великобританія підписали мирну угоду, якою скасовано ембарго, що 

призвело до підвищення ціни на тютюн. Орган знав про скасування ембарго, 

тому що вранці йому повідомив про це брат, а Лейдло не знав про мирну угоду. 

Під час обговорення умов договору Лейдло запитав, чи відомі Органу будь-які 

обставини, що можуть вплинути на ціну товару, але Орган не повідомив про 

скасування ембарго. У зв’язку з подальшим підвищенням ціни на тютюн 

договір виявився невигідним для Лейдло. Через два дні Лейдло самостійно 

вилучив проданий тютюн у Органа, а той подав позов про повернення товару 

або відшкодування збитків. 

На думку голови Верховного суду США Джона Маршалла, «питання 

в цій справі полягає в тому, чи мав покупець повідомити продавця про 

зовнішні обставини, що можуть вплинути на ціну товару, які були відомі лише 

покупцеві. Суд вважає, що він не був зобов’язаний повідомляти їх. Було б 

важко встановити протилежний принцип в умовах, коли засоби для отримання 

інформації однаково доступні обом сторонам. Однак кожна зі сторін 

зобов’язана утримуватися від повідомлення відомостей або вчинення 

стосовно іншої сторони дій, які можуть ввести її в оману». 

Незважаючи на те, що в даному разі саме покупець мав більший обсяг 

інформації, ніж продавець, вважається, що саме у справі Laidlaw v. Organ 

принцип caveat emptor був вперше представлений американському праву 

і було поставлено питання про переддоговірне розкриття інформації [117]. 

Аналізуючи відмінності між англійським і французьким правом, 

Б. Ніколас (B. Nicholas) відзначає фрагментарне сприйняття в англійському 

праві обов’язку розкриття інформації [118]. Схожу точку зору висловлює 

і С.М. Ваддам (S.M. Waddams) [119, c. 256]. Він дотримується «поетапного» 

підходу, що базується на розвитку існуючої ситуації, в якій обов’язок 

розкриття інформації був би сприйнятий. Як зазначає автор, цей підхід «є 

більш рекомендаційним, ніж революційним». 
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Інше ставлення до переддоговірного обов’язку розкриття інформації 

закріплюється у французькому і німецькому праві. Як стверджують Гестін 

(Ghestin) [120, c. 502; 121, c. 151] і П. Легран (Р. Legrand) [109], загальний 

обов’язок розкриття суттєвої інформації, необхідної для обґрунтованої згоди на 

договір, дійсно існує у французькому праві. Гестін резюмує положення 

французького права таким чином: «Підводячи підсумок, сторона, якій було або 

(приймаючи до уваги передовсім професійну кваліфікацію) мало бути відомо 

про факт, який, вона знала, має вирішальне значення для другої договірної 

сторони, зобов’язана сповістити їй про цей факт, за умови що вона не змогла 

відкрити його для себе або в силу характеру договору, характеру сторін або 

некоректності інформації, наданої другою стороною, вона мала повні підстави 

розраховувати на те, що друга сторона надасть цю інформацію» [121, с. 166]. 

Аналогічний висновок можна зробити і щодо обов’язку розкриття інформації, 

передбаченого німецьким та голландським законодавством [122, c. 110]. 

Як бачимо, загальне право і континентальні правові системи 

передбачають різні підходи до оцінки ролі добросовісності в переддоговірних 

відносинах. Б. Ніколас (B. Nicholas) припустив, що основна відмінність між 

англійським і французьким правом криється в тому, що англійське право 

виходить з економічних позицій, а французьке право – з моральних позицій, 

водночас посилаючись на різницю в концептуальних структурах двох правових 

систем [123, с. 184]. Схожі позиції висловлює й П.Д. Фінн (P.D. Finn), який 

відзначає такі цінності загального права, як індивідуальна відповідальність, 

впевненість у своїх силах [124, c. 159], а також Е.А. Фарнсворт 

(Е.A. Farnsworth), який підкреслює, що загальне право традиційно відводить 

пріоритет цілям остаточності, визначеності і практичності, як правило, не 

вимагаючи розкриття [125, с. 252]. 

П. Легран, навпаки, порівнюючи французьке законодавство 

з англійським правом, характеризує його як позитивне (визнання обов’язку 

інформування), альтруїстичне (визнання обов’язку партнерів ділитися 

інформацією ) і конкретне (при вирішенні питання, чи визнається обов’язок 



82 

розкриття інформації, не так важлива природа договору, як характер сторін – 

«професіонал» і «обиватель») [110, с. 346]. Він розглядає цей підхід як правову 

реакцію на зміни з 1950-х років у суспільстві, в якому класична ліберальна 

економічна модель «освіченого» невтручання була замінена моделлю 

добробуту змішаної економіки, в якій суспільство та індивідуальність 

поділяють обов’язки, створюючи те, що П. Легран називає esprit de solidarité 

(дух солідарності). Іншим аспектом цього модифікованого суспільства є те, що 

воно стало високотехнологічним, тим самим викликаючи вже зазначений поділ 

між «експертами» (тими, хто має знання і здатний використовувати їх) та 

«обивателями», тобто їхніми контрагентами, які не мають знань, а навіть якби 

мали – не знають, як їх використовувати найкращим чином. Крім того, нарешті, 

це модифіковане суспільство більше піклується про споживання, ніж про 

поліпшення виробництва [110, с. 331]. 

Однак наведені точки зору зовсім не свідчать про неможливість 

гармонізації вимоги добросовісності при веденні переговорів щодо укладення 

договору, зокрема загального переддоговірного обов’язку розкриття інформації 

[108, c. 44]. 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 [126, c. 63]. У зв’язку з цим хочемо підтримати 

принципи, що стосуються переддоговірних відносин, запропоновані 

UNIDROIT та Комісією з європейського договірного права (Комісією Ландо). З 

одного боку, ці принципи вимагають добросовісної поведінки загалом, а з 

другого – недобросовісна поведінка під час переговорів (явне недотримання 
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принципу добросовісності) забороняється. Щодо комерційних угод, які 

укладаються між професійними учасниками, слід погодитися з П. Гілікер 

(Paula Giliker), що суди повинні враховувати комерційну практику і оцінювати 

реально «власне сприйняття сторонами своїх ризиків» [127, с. 180]. 

Незважаючи на концептуальну дивергенцію підходів загального та 

континентального права в питаннях переддоговірної добросовісності, 

порівняльно-правові дослідження в цьому напрямі мають бути продовжені, ми 

вважаємо за необхідне включити до предмета їх аналізу ретельне вивчення 

соціальних, економічних і політичних чинників, що мають відношення до 

функціонування цих правових систем, з тим щоб подолати перешкоди на шляху 

їх гармонізації. 

 

2.2. Поняття та колізійні питання переддоговірних угод 

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 неоформленого зобов’язання. 

За словами професора Е.А. Фарнсворта, термін «попередні угоди» може 

використовуватися «щодо всіх домовленостей, закріплених або ні, які були 

досягнуті в ході переговорів в очікуванні подальшої угоди, що має стати 

підсумком переговорів» [125, с. 249]. Ці угоди можуть мати різні назви – «угода 

про наміри», «зобов’язальний лист», «меморандум про взаєморозуміння», 

«попередні домовленості» тощо.  

У свою чергу, професор Дж. Шмідт-Шалевськи (J. Schmidt-Szalewski) 

ділить попередні угоди на дві категорії: 

1) попередні угоди, що організовують переговори, передбачають 

правила, яких сторони мають дотримуватися в ході ділових переговорів до 

укладення договору – такі попередні домовленості спрямовані виключно на 

організацію процедури ведення переговорів і не визначають їх результат. 
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Сторони можуть погодити правила ведення переговорів, які накладають на них 

різні зобов’язання на переговорному етапі. Наприклад, сторони можуть 

пов’язати себе такими переддоговірними обов’язками: обов’язок 

конфіденційності, обов’язок розкриття інформації, обов’язок винятковості 

(ексклюзивності), обов’язок дотримуватися певних термінів, вимога лояльності 

[128, с. 545]; 

2) попередні угоди, що впливають на укладення договору, «наближають 

сторони до договору», впливають на результат переговорів шляхом 

«забезпечення згоди на кінцеву угоду». Перший тип такої попередньої угоди – 

опціонний контракт, за яким одна сторона надала згоду на кінцеву угоду та 

зобов’язується зберігати оферту протягом певного періоду часу в очікуванні 

прийняття її іншою стороною. Цей тип угоди відрізняється від преференційної 

угоди тим, що сторона погодилася зробити пропозицію другій стороні у разі, 

якщо вона вирішить вступити в переговори. Другий тип такої попередньої 

угоди – угода, за якою обидві сторони згодні укласти остаточний договір, але 

відклали його підписання до закінчення визначених формальностей [128, 

с. 551-552]. 

Попередні угоди, що організовують переговори, можуть також 

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 [128, с. 566]. Угода про 

початок переговорів відрізняється від преференційної угоди, тому що вона не 

наділяє сторону переважним правом на укладення договору. 

Якщо попередні угоди, що передбачають зобов’язання вступити 

в переговори, сигналізують про початок переговорів, то 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 [129, 
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c. 2163-2164]. Два типи таких угод описані професором Е.А. Фарнсвортом: 

угоди з відкритими умовами і угоди про проведення переговорів [125]. 

Угода з відкритими умовами встановлює більшість умов договору, 

сторони погоджуються їх дотримуватися і зобов’язуються продовжити 

переговори з інших питань з метою досягнення згоди щодо деяких умов 

договору, які залишаються відкритими. Така угода має два правові наслідки для 

сторін: 1) сторони зобов’язані добросовісно вести переговори і можуть понести 

відповідальність, якщо згоди щодо відкритих умов не досягнуто внаслідок 

порушення цього зобов’язання; 2) якщо, «незважаючи на триваючі переговори 

двох сторін, не буде досягнуто угоди щодо відкритих умов, і таким чином 

договір не буде укладено, сторони зобов’язані їх початковою угодою, і інші 

питання регулюються будь-якими умовами, які вважатиме застосовними суд» 

[125, с. 250-251].  

Угода про початок переговорів – це угода, за якою сторони 

«встановлюють конкретні матеріальні умови ведення переговорів, але ... не 

погоджуються бути пов’язаними цими умовами» [125, с. 251]. На відміну від 

угоди з відкритими умовами, сторони пов’язані тільки зобов’язанням 

добросовісного ведення переговорів. Тому якщо, «незважаючи на переговори, 

остаточного договору не буде укладено, сторони не будуть пов’язані жодною 

угодою», але вони можуть нести відповідальність у разі порушення обов’язку 

добросовісного ведення переговорів [125, с. 251]. 

Можливі декілька підходів до вирішення колізійних питань 

відповідальності, яку тягне за собою порушення попередніх угод. Зокрема, це 

питання чітко не визначено в Регламенті (ЄС) № 593/2008 Європейського 

Парламенту та Ради «Про право, яке підлягає застосуванню до договірних 

зобов’язань» (далі – Регламент «Рим І») [130] та Регламенті (ЄС) № 864/2007 

Європейського Парламенту та Ради «Про право, яке підлягає застосуванню до 

недоговірних зобов’язань» (далі – Регламент «Рим II») [131]. Таке мовчання 

законодавця породило різні тлумачення щодо застосовного права. Отже, 

можливі чотири рішення. 
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Відповідно до першої теорії відповідальність, яку тягне за собою 

порушення попередньої угоди, виключена зі сфери Регламенту «Рим I» та 

підпадає під дію статті 12 Регламенту «Рим II». Таке тлумачення не може бути 

підтримано з двох причин. По-перше, це суперечить формулюванню статті 12 

Регламенту «Рим II», що підлягає застосуванню тільки до недоговірних 

зобов’язань. Як обґрунтовувалося вище, вільно прийняті на себе зобов’язання 

однієї сторони стосовно другої сторони у результаті переговорів, що 

передували укладенню договору, виключені зі сфери статті 12 Регламенту 

«Рим II». По-друге, таке тлумачення обмежує виправдані очікування сторін 

шляхом підпорядкування договірних відносин, які вони встановили 

в результаті укладення попередньої угоди, закону, що регулює договірні 

відносини, які вони розглядали в момент укладення попередньої угоди. 

Друга теорія виключає відповідальність, яку тягне за собою порушення 

попередніх угод, із сфери регламентів «Рим I» і «Рим II». Відповідно до цієї 

теорії відповідальність, яку тягне за собою порушення попередньої угоди, не 

покривається жодним із двох європейських регламентів, а регулюється 

відповідно до права, що застосовується до договірних зобов’язань у відповідній 

юрисдикції. Це право визначається відповідно до національних колізійних 

правил закону суду, до якого подано позов [132]. Ця інтерпретація не може бути 

підтримана з двох причин. По-перше, вона знову запроваджує різні підходи, 

тоді як європейський законодавець прагнув уніфікувати колізійне регулювання. 

По-друге, Регламент «Рим I» не виключає попередні угоди зі сфери своєї дії. 

Статтею 1 Регламенту «Рим I» виключені зобов’язання, що виникають 

у результаті ділових переговорів, що передували укладенню договору, лише 

тією мірою, якою вони належать до сфери регулювання статті 12 Регламенту 

«Рим II». Регламентом «Рим I» виключені зі сфери його застосування лише 

позадоговірні зобов’язання, що випливають з переговорів до укладення 

договору. 

Третя теорія стверджує, що відповідальність, яку тягне за собою 

порушення попередньої угоди, підпорядковується правилам, передбаченим 
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Регламентом «Рим I», але припускає, що будь-яку домовленість, метою якої 

є укладення іншого договору, слід розглядати не як незалежний договір, а як 

продукт передбачуваного контракту, отже, вона має регулюватися правом, що 

застосовується до договору, з приводу укладення якого ведуться переговори 

[129]. На думку професора С. Болле (S. Bollée), таке рішення досягає 

узгодженого результату, оскільки питання укладення кінцевого договору 

і зобов’язання, що виникають внаслідок порушення попередньої угоди, 

регулюються тим самим статутом – статутом договору, щодо укладення якого 

ведуться переговори [129]. 

У разі іншого колізійного рішення, зазначає С. Болле, може виникнути 

неузгодженість, коли питання існування кінцевої угоди і відповідальність, що 

виникає з порушення попередньої домовленості, регулюються двома різними 

законами, які розглядають ці питання по-різному [129]. Наприклад, у разі 

укладення опціонного договору, за яким продавець опціону обіцяє зберігати 

пропозицію протягом певного періоду часу, відмова продавцем опціону до 

закінчення обумовленого терміну породжує дві проблеми: по-перше, порушує 

питання про те, чи зумовлює прийняття опціону, зроблене іншою стороною 

після анулювання пропозиції, укладення кінцевої угоди; а по-друге, питання 

про відповідальність продавця за незаконне відкликання оферти. Застосування 

закону, що регулює кінцеву угоду, у першому і другому прикладах призведе до 

неузгоджених результатів, оскільки закон розглядає ці питання по-різному. 

Наприклад, якщо закон, що регулює кінцеву угоду, встановлює, що договір не 

був укладений, і відповідач несе переддоговірну відповідальність за незаконне 

відкликання своєї пропозиції, то закон, що регулює попередню угоду, 

передбачає, що остаточна угода була укладена, тим самим звільняючи винного 

від відповідальності. Для того щоб усунути неузгодженість, автори 

запропонували підпорядкувати всі питання праву, що регулює кінцеву угоду. 

Цей закон застосовується до існування кінцевої угоди на підставі частини 

першої статті 10 Регламенту «Рим I», а отже, має регулювати і відповідальність, 

що виникає внаслідок порушення попередньої угоди. 
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Підпорядкування попередньої угоди статуту основного договору 

викликає ряд заперечень. Передовсім у такого колізійного рішення немає 

правової підстави. Зокрема, у статті 47 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» [133], що визначає сферу дії застосовного права (договірний 

статут), зобов’язання за попередніми угодами не включені до договірного 

статуту основного зобов’язання. Так само ніщо в Регламенті «Рим I» не вказує 

на те, що попередні домовленості автоматично регулюються правом, що 

застосовується до остаточного (основного) договору. 

Поширення права, що застосовується до остаточного (основного) 

договору, на попередні угоди суперечить також наміру сторін, які не очікували, 

що статут передбачуваного договору регулюватиме також їхню попередню 

угоду. Дійсно, сторони, які уклали попередню угоду, оформили свої 

взаємовідносини на переддоговірному етапі відповідно до попередньої угоди 

і мали на увазі право, що застосовується до такої угоди. Якщо тільки сторони 

навмисно не підпорядкували свої попередні домовленості закону, який можна 

застосувати до остаточного договору, попередні угоди регулюються законом, 

який має бути визначений незалежно від статуту договору, з приводу укладення 

якого ведуться переговори. 

Крім того, в деяких випадках питання існування і дійсності остаточного 

(основного) договору продиктовані зобов’язаннями, що виникають внаслідок 

порушення попередньої угоди, особливо якщо сторони уклали попередню 

угоду, яка впливає на укладення остаточного договору або преференційної 

угоди, тому було б неправильним вважати, що застосування статуту 

остаточного (основного) договору (дійсність і саме існування якого може 

оскаржуватися) до обох груп зобов’язань відповідатиме їх належному 

правовому регулюванню. Навпаки, видається, що за такої ситуації більш 

відповідним для регулювання обох груп зобов’язань є застосування статуту 

попередньої угоди. По-перше, застосування цього закону до зобов’язань за 

попередньою угодою є природно застосовним правом до цього типу 

зобов’язань. Дійсно, сторони, які оформили свої переддоговірні відносини 
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шляхом укладення попередньої угоди, очікують, що їхні відносини 

регулюються законом, який можна застосовувати до цієї угоди, оскільки 

в оцінках результатів своїх дій вони покладалися на положення саме цього 

закону. По-друге, застосування статуту попередньої угоди до питань дійсності 

остаточного договору також відповідає волі сторін. Уклавши попередню угоду, 

яка впливає на укладення остаточного (основного) договору, сторони 

організували формування майбутнього контракту, їхня попередня угода 

визначила умови, необхідні для укладення основного договору. Іншими 

словами, вони поклали правила, що регулюють формування остаточного 

(основного) договору, в основу своєї попередньої угоди. Тому цілком природно, 

що закон, який регулює попередню угоду, має регулювати існування та 

дійсність остаточного (основного) договору. 

Сторони, які уклали попередню угоду, що передує укладенню 

остаточного договору, неявно виключили встановлене за замовчуванням 

правило, передбачене частиною першою статті 10 Регламенту «Рим I», яке 

передбачає, що «існування та дійсність договору або окремого його положення 

визначаються правом, яке підлягало б застосуванню згідно з цим Регламентом, 

якби договір або положення були дійсними». Укладення попередньої угоди 

передбачає, що сторони вирішили підпорядкувати існування остаточного 

договору закону, що регулює саме попередню угоду. 

По суті, укладення попередньої угоди, яка визначає укладення 

основного договору, є неявним вибором права сторонами: шляхом укладення 

попередньої угоди сторони імпліцитно вирішили витіснити застосування 

статуту договору, щодо укладення якого ведуться переговори, та 

підпорядкували існування остаточного договору закону, що регулює 

попередню угоду. Зокрема, частина друга статті 5 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» закріплює, 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» [133]. Логічно припустити, що сторони, уклавши попередню угоду, 
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таким чином, і це випливає з усіх обставин справи, вирішили підпорядкувати 

питання існування і дійсності остаточного договору праву, що регулює їхню 

попередню угоду. 

Інше означало б порушення принципу автономії волі сторін, який дає 

змогу сторонам вільно організовувати свої переддоговірні відносини і який, як 

визначає пункт 11 преамбули Регламенту «Рим I», «є одним із наріжних каменів 

системи колізійних норм у сфері договірних зобов’язань» [130]. За 

вищезгаданих причин не можна погодитися з автоматичним застосуванням 

статуту договору, щодо укладення якого ведуться переговори, до зобов’язань, 

що виникають внаслідок порушення попередньої угоди. 

Згідно з четвертою можливою теорією, зобов’язання, що випливають 

з порушення попередньої угоди, будуть підпорядковуватися закону, що 

регулює саме попередню угоду. Незважаючи на формулювання статті 1 

Регламенту «Рим I», цей закон визначається на основі правил, передбачених 

Регламентом «Рим I» [134, c. 678]. Дійсно, стаття 1 Регламенту «Рим I» 

виключає з його сфери дії лише переддоговірну відповідальність, як вона 

визначена у статті 12 Регламенту «Рим II», і не виключає відповідальність, що 

випливає з порушення попередньої угоди. Таким чином, правом, що 

застосовується до відповідальності, яку тягне за собою порушення попередньої 

угоди, є також право, обране сторонами в попередній угоді або яке визначається 

відповідно до статті 4 Регламенту «Рим I». 

Якщо сторони включили застереження про застосовне право до своєї 

попередньої угоди, право, обране сторонами, регулює зобов’язання, що 

виникають з порушення попередньої угоди. 

Якщо сторони не включили пункт про вибір застосовного права до своєї 

попередньої угоди, це право визначається відповідно до статті 4 Регламенту 

«Рим I». Зазначена стаття передбачає застосування права тієї держави, де 

зареєстровано місце проживання сторони, яка повинна здійснити виконання, 

що має вирішальне значення для змісту договору, якщо тільки з усіх обставин 
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справи не випливає, що договір має явно більш тісні зв’язки з іншою державою 

або якщо сторона характерного виконання договору не може бути визначена. 

Для того щоб визначити закон, який регулює зобов’язання, що 

виникають з порушення попередньої угоди, слід розрізняти випадки, коли 

сторона характерного виконання попередньої угоди не може бути встановлена, 

і випадки, коли сторона характерного виконання попередньої угоди може бути 

встановлена. 

Якщо сторона характерного виконання попередньої угоди не може 

бути встановлена, право, що застосовується, визначається на основі 

застереження, передбаченого частиною четвертою статті 4 Регламенту «Рим I». 

Прикладом такої ситуації може бути укладення попередньої угоди, яка 

організовує переговори, – у такому разі обидві сторони беруть на себе однакові 

зобов’язання, і не видається за можливе визначити сторону характерного 

виконання договору. Відповідно до частини четвертої статті 4 Регламенту 

«Рим I» договір регулюється правом держави, з якою він має найбільш тісні 

зв’язки. Найбільш імовірно, на підставі застосування цієї частини як 

застосовного права буде встановлено право, що регулює остаточний (основний) 

договір. У пункті 21 преамбули Регламенту «Рим I» встановлено: «При 

відсутності вибору, коли право, що підлягає застосуванню, не може бути 

визначено внаслідок неможливості віднести договір до однієї з певних 

категорій або встановити місце проживання сторони, яка повинна здійснити 

виконання, що має вирішальне значення для змісту договору, договір підлягає 

регулюванню правом держави, з якою він має найбільш тісні зв’язки. Для 

визначення цієї держави слід враховувати, зокрема, наявність дуже тісних 

зв’язків договору з одним або декількома іншими договорами» [130]. 

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. Дійсно, пункт 21 преамбули 
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Регламенту «Рим I» визначає лише керівні принципи, які допомагають судам 

встановити відповідні тісні зв’язки і не нав’язують застосування закону, що 

регулює остаточний договір. 

Якщо сторона характерного виконання попередньої угоди може бути 

встановлена, право, що регулює попередню угоду, може збігатися або не 

збігатися з правом, що регулює остаточний (основний) договір. Право, що 

регулює попередню угоду, не збігається з правом, що регулює остаточний 

договір, якщо сторона характерного виконання за попередньою угодою не 

є стороною характерного виконання за остаточним договором. Наприклад, 

потенційний покупець пообіцяв зберегти свою пропозицію придбати товар 

протягом певного періоду часу за опціоном: у даному разі стороною 

характерного виконання опціонного договору є потенційний покупець, тоді як 

стороною характерного виконання щодо остаточного (основного) договору 

купівлі-продажу є потенційний продавець. 

Закон, що регулює попередню угоду, збігається із законом, що регулює 

остаточний договір, у двох ситуаціях: 

• якщо сторона характерного виконання за попередньою угодою 

є стороною характерного виконання за остаточним договором. Наприклад, 

якщо сторони уклали угоду з відкритими умовами, в результаті чого характерне 

виконання даної угоди збігається з характерним виконанням остаточного 

договору [129]; 

• якщо використання застереження, передбаченого частиною третьою 

статті 4 Регламенту «Рим I», зумовлює застосування закону остаточного 

договору – якщо з обставин справи випливає, що договір має явно більш тісні 

зв’язки з іншою державою, ніж та, що зазначена в частині першій або другій, 

застосовується право такої іншої держави. Наголосимо, що для визначення цієї 

держави слід враховувати, зокрема, наявність дуже тісних зв’язків договору 

з одним або декількома іншими договорами. 

Проте застосування закону основного договору не є автоматичним. 

Застосування такого застереження є винятковим і може привести до 
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застосування іншого закону, якщо фактична ситуація більш тісно пов’язана 

з іншою державою. 

 

2.3. Колізійний статут неоформлених переддоговірних зобов’язань 

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. 

Зокрема, аналізуючи формулювання позиції Суду ЄС у справі Tacconi, 

А. Скотт (A. Scott) доходить висновку, що оскільки частина перша статті 5 

Регламенту № 44/2001 Ради ЄС про юрисдикцію, визнання і виконання судових 

рішень у цивільних і комерційних справах (далі – Регламент «Брюссель I») [135] 

вимагає, щоб зобов’язання приймалося однією стороною щодо іншої вільно, не 

потрібно, щоб договір обов’язково був укладений [136, c. 61]. 

Односторонні дії можуть бути визначені як вольові дії одного індивіда 

[137, с. 99] або, іншими словами, як дії, що є проявом волі однієї людини [138, 

c. 125]. Односторонні дії можуть бути джерелом зобов’язань, якщо особа 

виявила волю бути пов’язаною обіцянкою. Односторонні дії відрізняються від 

договору, оскільки договір вимагає узгодження воль, у результаті чого одна 

сторона обіцяє вчинити певні дії стосовно другої сторони, яка приймає 

пропозицію першої сторони. 

На переддоговірному етапі односторонні дії, спрямовані на укладення 

договору, є обіцянкою, або зобов’язанням, не оформленим належним чином. 

Обіцянка може бути визначена як тип пропозиції, за якою оферент обіцяє 

зберегти пропозицію протягом певного періоду часу. Обіцянка відрізняється від 

звичайної пропозиції, оскільки вона характеризується як обіцяння особи 

зберегти пропозицію протягом певного періоду часу. Це односторонній акт, що 

пов’язує сторону, за відсутності угоди між двома сторонами. 

В англійській юридичній літературі обіцянка означає зобов’язання 

вчинити певну дію чи утриматися від вчинення певної дії. В юридичному сенсі 
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обіцянка означає, що особа, яка дає обіцянку, приймає на себе також повну 

і безумовну відповідальність за виконання дії або за утримання від дії, що 

становить предмет обіцянки [139]. Покладаючи відповідальність на 

зобов’язаного (боржника), обіцянка водночас породжує право особи, якій дано 

обіцянку (кредитору), отримати відповідне виконання. Якщо боржник не 

виконав своєї обіцянки і тим самим порушив право кредитора, він відповідає 

перед ним за всі наслідки невиконання [140]. 

Буквальне тлумачення поняття вільно прийнятого на себе зобов’язання 

однією стороною стосовно другої сторони виключає відповідальність за 

порушення цього зобов’язання зі сфери Регламенту «Рим II». Більше того, на 

думку М. Паукнерової (M. Pauknerová), «односторонній юридичний акт, що 

належить до укладеного або такого, що підлягає укладенню, договору» підпадає 

під дію Регламенту «Рим I» [138, с. 132]. Зокрема, частина третя статті 11 

Регламенту «Рим I» прямо передбачає право, яке застосовується до формальної 

дійсності таких актів. Таким чином, відповідальність за порушення 

зобов’язання, яке виникає з одностороннього акта, скоєного на 

переддоговірному етапі, що належить до укладеного або такого, що підлягає 

укладенню, договору, виключена зі сфери дії статті 12 Регламенту «Рим II». 

Відповідальність, що випливає з неоформленого зобов’язання, не може 

характеризуватися як позадоговірна, оскільки вона вільно приймається однією 

стороною стосовно другої сторони. Таким чином, зобов’язання, що виникають 

внаслідок порушення неоформленого зобов’язання, підпадають під дію 

Регламенту «Рим I». 

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. Проте право, що застосовується, не може бути вибрано 
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в односторонньому порядку особою, яка дала обіцянку. Застереження про вибір 

права вважається дійсним тільки тоді, коли обидві сторони погодили право, що 

застосовується. 

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. Таке колізійне 

регулювання неоформленого зобов’язання передбачає, зокрема, частина друга 

статті 4 Регламенту «Рим I». Застосування цього правила приводить до 

застосування закону постійного місця проживання сторони характерного 

виконання одностороннього акта. Оскільки обіцянка зберегти пропозицію 

є характерним виконанням неоформленого зобов’язання, попередні відносини 

сторін будуть регулюватися законом звичайного місця проживання сторони, 

яка дала обіцянку. Звідси випливає, що відповідальність, що виникає внаслідок 

порушення неоформленого зобов’язання, визначається законом, що регулює 

саме неоформлене зобов’язання, незалежно від права, що регулює остаточний 

договір. 

Проте застосування права, що регулює неоформлене зобов’язання, має 

два спірні моменти. По-перше, це може привести до непослідовних результатів, 

коли відмова від неоформленого зобов’язання впливає на укладення 

остаточного договору і обумовлює переддоговірну відповідальність. За такої 

ситуації існування договору буде регулюватися статутом договору, щодо 

укладення якого велися переговори, тоді як відповідальність, що випливає 

з порушення неоформленого зобов’язання, регулюється законом звичайного 

місця проживання особи, яка прийняла зобов’язання (дала обіцянку). 

Непослідовність може виникнути у разі, якщо ці два закони розглядають 

питання про існування договору по-різному. По-друге, застосування статуту 

неоформленого зобов’язання може бути несправедливим стосовно другої 
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сторони, яка не передбачала застосування закону, що регулює односторонній 

акт, на який вона згоди не надавала. 

Якщо застосування закону місця проживання (місцезнаходження) 

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

доцільне підпорядкувати відповідальність, що випливає з порушення 

неоформленого зобов’язання, на користь закону майбутнього договору як lex 

causae. На користь такого колізійного рішення – і той аргумент, що 

застосування закону майбутнього (планованого) договору як lex causae дає 

змогу усунути неузгодженість, запобігши dépeçage. По суті, зобов’язання за 

остаточним договором і переддоговірна відповідальність будуть регулюватися 

таким законом і в разі, якщо особа, яка дала обіцянку, відкликала своє 

неоформлене зобов’язання. Крім того, застосування права остаточного 

договору дало б змогу підпорядкувати всі типи переддоговірної 

відповідальності, що не виникають з порушення попередньої угоди, одному 

закону. Насправді відповідальність, що випливає з порушення неоформленого 

зобов’язання, і відповідальність, що виникає внаслідок скасування пропозиції, 

у принципі, регулюється тим самим законом. 

У ряді випадків положення одного з колідуючих законів можуть 

покласти на сторони певні переддоговірні обов’язки і зобов’язання вже на стадії 

переговорів: переддоговірний обов’язок інформувати, переддоговірний 

обов’язок про конфіденційність або переддоговірний обов’язок 

добросовісності. Ці переддоговірні обов’язки і зобов’язання характеризуються 

двома специфічними рисами. 

По-перше, вони автоматично покладаються на сторони, які вступають 

у переговори. Їх існування пов’язане з веденням ділових переговорів, що 

передують укладенню договору. Такі зобов’язання необхідно відрізняти від 

зобов’язань, що випливають із попередніх угод. Якщо зобов’язання, що 

випливають з попередньої угоди, черпають своє існування з попередніх 

домовленостей, що зв’язують сторони переговорів, зобов’язання, що випливає 
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з самого факту вступу сторін у переговори, існує тільки тому, що сторони 

встановили переддоговірні відносини. 

По-друге, у ряді виняткових випадків тривалість існування деяких із 

таких обов’язків перевищує строк переговорів. У результаті деякі з таких 

обов’язків виникають на етапі переговорів, але, як і раніше, покладаються на 

сторони навіть після закінчення переговорів. Наприклад, якщо на сторону 

покладається переддоговірний обов’язок зберігати конфіденційність. Хоча цей 

обов’язок виникає на стадії переговорів, він продовжує пов’язувати сторону 

і після їх закінчення. Таким чином, зобов’язання, що виникають з порушення 

переддоговірного обов’язку про конфіденційність, зберігає свою дію, навіть 

якщо таке порушення мало місце після припинення переговорів або після 

укладення за результатами переговорів договору. 

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. 

Як уже зазначалося, сторони мають право підпорядкувати свої 

позадоговірні зобов’язання праву за своїм вибором – шляхом угоди, вільно 

узгодженої до події, що призвела до заподіяння шкоди. Така можливість 

доступна сторонам завжди, коли виконується хоча б одна з таких умов: 

1) сторони можуть визначити право, що застосовується, після того як 

мала місце протиправна поведінка, що призвела до заподіяння шкоди. У такому 

разі сторони погоджуються підпорядкувати їхні переддоговірні відносини 
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обраному ними праву з наданням йому зворотної дії, яке регулюватиме 

відносини, що виникли до угоди сторін про вибір права; 

2) сторони можуть підпорядкувати їхні переддоговірні відносини праву 

за своїм вибором на початку переговорів. Таку можливість мають тільки особи, 

які здійснюють підприємницьку діяльність. Дана опція дуже зручна для сторін, 

які ведуть переговори з приводу складних комерційних угод протягом 

тривалого періоду часу. 

Отже, стаття 12 Регламенту «Рим II» визначає загальні правила, що 

застосовуються до вимог, які виникають з culpa in contrahendo, коли сторони не 

вирішили підпорядкувати такі вимоги праву за своїм вибором. Відповідно до 

частини першої зазначеної статті «правом, що підлягає застосуванню до 

позадоговірних зобов’язань, які виникають внаслідок ділових переговорів, що 

передували укладенню договору, незалежно від того, фактично укладений 

договір чи ні, є право, що застосовується до договору або яке підлягало б 

застосуванню до нього, якби договір був укладений» [131]. 

Як бачимо, передбачивши таке колізійне регулювання, європейський 

законодавець вирішив підпорядкувати регулювання вимог, що випливають з 

порушення переддоговірних зобов’язань, lex contractus in negotio, яким є право 

договору, щодо укладення якого ведуться переговори, замість lex delicti – 

колізійної прив’язки, що зазвичай застосовується до недоговірних зобов’язань. 

Право, яке застосовується до порушення неоформленого зобов’язання, 

не було прямо визначено в Регламенті «Рим I», тому його слід встановлювати 

шляхом застосування загальних правил, передбачених цим регламентом. Проте 

це право не може бути вибрано в односторонньому порядку особою, яка дала 

обіцянку. Застереження про вибір права вважається дійсним тільки тоді, коли 

обидві сторони домовилися про застосовне право. Звідси випливає, що право, 

яке застосовується до відповідальності, що настає у зв’язку з порушенням 

неоформленого зобов’язання, визначається відповідно до статті 4 Регламенту 

«Рим I». У принципі, відповідальність, що випливає з порушення 

неоформленого зобов’язання, регулюється законом місця проживання 
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(місцезнаходження) сторони, яка дала обіцянку, якщо тільки застосування 

цього закону не виключено на користь застосування статуту договору, щодо 

якого ведуться переговори. 

Регулювання неоформленого зобов’язання загалом визначається 

частини другої статті 4 Регламенту «Рим I», яка передбачає застосування права 

тієї держави, де знаходиться постійне місце проживання чи місце реєстрації 

(далі – місцезнаходження) сторони, яка повинна здійснити виконання, що має 

вирішальне значення для одностороннього акта – обіцянки. Оскільки обіцянка 

зберегти пропозицію є виконанням, що має вирішальне значення для 

неоформленого зобов’язання, відповідальність, яку тягне за собою порушення 

неоформленого зобов’язання, буде регулюватися правом держави 

місцезнаходження сторони, яка дала обіцянку. Звідси випливає, що 

відповідальність, яка виникає внаслідок порушення неоформленого 

зобов’язання, регулюється законом, що регулює саме неоформлене 

зобов’язання, незалежно від закону, що регулює остаточний договір. 

Відсутність угоди між сторонами не виключає застосування Регламенту 

«Рим I» до неоформленого зобов’язання. 

Технічно правила, передбачені Регламентом «Рим I», є цілком 

сумісними із зобов’язанням, яке вільно приймає на себе одна сторона стосовно 

другої сторони, що не виникає з угоди між двома сторонами. Однак 

застосування закону, що регулює неоформлене зобов’язання, має два спірні 

моменти. По-перше, це може привести до непослідовних колідуючих 

результатів, коли відмова від неоформленого зобов’язання впливає на 

укладення остаточного договору і обумовлює переддоговірну 

відповідальність. За такої ситуації існування договору буде регулюватися 

статутом договору, щодо укладення якого велися переговори, тоді як 

відповідальність, що випливає з порушення неоформленого зобов’язання, 

регулюється законом звичайного місця проживання (місцезнаходження) 

особи, яка прийняла зобов’язання (дала обіцянку). Колізія може виникнути 

у разі, якщо ці два закони розглядають питання про існування договору по-
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різному. По-друге, застосування закону, що регулює неоформлене 

зобов’язання, може бути несправедливим стосовно другої сторони, яка не 

передбачала застосування статуту одностороннього акта, на який вона не 

надавала згоди. 

Якщо застосування закону звичайного місця проживання 

(місцезнаходження) сторони, яка дала обіцянку, призводить до небажаних 

результатів, видається за доцільне змістити застосування закону звичайного 

місця проживання (місцезнаходження) сторони, яка дала обіцянку, шляхом 

використання застереження, передбаченого частиною третьою статті 4 

Регламенту «Рим I» (у разі якщо з усіх обставин справи випливає, що договір 

має явно більш тісні зв’язки з іншою державою, ніж та, що зазначена в частині 

першій чи другій цієї статті, застосовується право такої іншої держави) [130], 

і підпорядкувати відповідальність, що настає за порушення неоформленого 

зобов’язання, закону остаточного договору.  

Хоча застереження, закріплене в частині третій статті 4 Регламенту 

«Рим I», не передбачає автоматичного застосування статуту остаточного 

договору, на користь застосування саме цього закону можна навести такі 

аргументи.  

По-перше, частина третя статті 11 Регламенту «Рим I» визначає право, 

«яке регулює або регулюватиме договір по суті згідно з цим Регламентом», як 

один із законів, який можна застосувати до визначення формальної дійсності 

одностороннього юридичного акта, що є укладеним або таким, що підлягає 

укладенню, договором. Ніщо не заважає розширити, шляхом використання 

застереження, передбаченого частиною третьою статті 4 Регламенту «Рим I», 

застосування цього закону до відповідальності, яка випливає з порушення 

умов неоформленого зобов’язання. Деякі вчені висловлюють думку, що «якщо 

інше не передбачено в Регламенті «Рим I», lex causae (право, властиве 

договору) регулює будь-яке питання в договорі, принаймні приватно-

правового характеру» [138, с. 126].  

По-друге, застосування цього закону допомагає усунути 
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неузгодженості, уникаючи dépeçage. По суті, питання укладеного договору та 

переддоговірної відповідальності будуть регулюватися тим самим законом, 

якщо особа, яка дала обіцянку, відкликала своє неоформлене зобов’язання.  

По-третє, застосування права договору, що підлягає укладенню 

(остаточного договору), допомогло б підпорядкувати всі типи переддоговірної 

відповідальності, які не виникають з порушення попередньої угоди, одному 

закону. Насправді відповідальність, що випливає з порушення неоформленого 

зобов’язання, і відповідальність, що випливає внаслідок скасування 

пропозиції, в принципі, регулюються тим самим законом. 

 

Висновки до розділу 2 

1.  Переддоговірні зобов’язання базуються на одному з основних 

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

принципі добросовісності. Цей принцип отримав універсальне значення, його 

можна знайти у праві багатьох держав, а також у міжнародних актах та 

договорах. Проте концепція добросовісності не отримала ані однакового 

розуміння, ані застосування. Більше того, до сьогодні існують правопорядки, 

які відмовляються закріплювати позитивну вимогу добросовісності у своїй 

правовій системі, наприклад право Англії. 

2.  З кінця ХІХ століття правові системи всіх держав Західної Європи 

передбачають досить формалізовану процедуру відмови від цієї свободи: 

надходження пропозиції (оферти), за яким слідкує її прийняття (акцепт), – 

виключно через цю формальну послідовність можуть виникнути договірні 

відносини. Мета цього механізму полягає в забезпеченні визначеності, коли 

саме договір набирає чинності, з тим щоб провести грань між свободою 

і зобов’язанням, що зв’язує сторони переговорів. 

3.  У системах цивільного континентального права відбулася 

лібералізація механізму укладення договору шляхом направлення оферти та її 

прийняття (акцепту) у спосіб розвитку (більш спеціального) обов’язку 

добросовісного дотримання та виконання договору в напрямі визнання 
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загального обов’язку діяти в дусі доброї волі з моменту, як тільки почалися 

відповідні правовідносини, – іншими словами, в напрямі становлення 

загального принципу добросовісності. Це означає, що, вступивши 

в переговори, сторони будуть пов’язані спільним обов’язком добросовісності, 

спрямованим на те, щоб надати другій стороні суттєву інформацію, 

забезпечивши таким чином укладення договору в результаті поінформованої 

згоди, а не внаслідок обману або помилки.  

4.  З точку зору документального оформлення переддоговірних 

відносин, можна виокремити два типи вільно прийнятих на себе зобов’язань 

однією стороною стосовно другої сторони внаслідок ділових переговорів, що 

передували укладенню договору: зобов’язання, що випливають з попередніх 

угод, та зобов’язання, що випливають з неоформленого зобов’язання. 

5.  Попередні угоди, які організовують ведення переговорів, можуть 

накладати зобов’язання щодо вступу в переговори або продовження 

переговорів. 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. Преференційна угода 

відрізняється від угоди про початок переговорів, оскільки не наділяє сторону 

переважним правом на укладення договору. 

6.  Укладення попередньої угоди, яка визначає укладення остаточного 

договору, є неявним вибором права сторонами: шляхом укладення такої 

попередньої угоди сторони імпліцитно вирішили витіснити застосування 

статуту договору, щодо укладення якого ведуться переговори, та 

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 має 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. Логічно припустити, що, уклавши попередню угоду, сторони 
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прийняли рішення підпорядкувати питання існування і дійсності остаточного 

договору праву, що регулює їхню попередню угоду. 

7.  Якщо сторони включили застереження про застосовне право до 

попередньої угоди, таке право регулює зобов’язання, що виникають 

з порушення попередньої угоди. Якщо сторони не включили пункт про вибір 

застосовного права до своєї попередньої угоди, це право визначається на 

підставі найбільш тісного зв’язку – передбачається застосування права тієї 

держави, де знаходиться звичайне місце проживання сторони, яка повинна 

здійснити виконання, що має вирішальне значення для змісту договору, якщо 

з усіх обставин справи не випливає, що договір має більш тісні зв’язки 

з іншими державами, або якщо сторона характерного виконання договору не 

може бути визначена. Зазвичай таким правом, що має найбільш тісний зв’язок, 

є статут остаточного договору, щодо укладення якого ведуться переговори. 

Проте закон основного договору не застосовується автоматично. Застосування 

такого застереження є винятковим і може зумовити застосування іншого 

закону, якщо фактична ситуація більш тісно пов’язана з іншою державою. 

8.  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 зобов’язання, що 

випливають з односторонніх дій. Зокрема, у разі порушення обіцянки постає 

питання про застосовне право. З огляду на визнання універсальності сфери 

застосування принципу автономії волі сторін, як можливе рішення може бути 

обране сторонами право. Проте застосовне право не може бути вибрано 

в односторонньому порядку особою, яка дала обіцянку. Застереження про 

вибір права вважається дійсним лише тоді, коли обидві сторони погодили 

право, що застосовується. Іншим колізійним рішенням, за відсутності угоди 

сторін про застосовне право, може бути застосування до відповідальності, яка 

випливає з порушення неоформленого зобов’язання, закону звичайного 

проживання сторони, яка дала обіцянку, якщо тільки застосування цього 

закону не виключено на користь застосування статуту остаточного 
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(основного) договору, щодо якого ведуться переговори. Таке колізійне 

регулювання відповідальності, яку тягне за собою порушення неоформленого 

зобов’язання, передбачає, зокрема, частина друга статті 4 Регламенту ЄС 

«Рим I». Застосування цього правила зумовлює застосування закону 

постійного місця проживання сторони характерного виконання 

одностороннього акта. 
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РОЗДІЛ 3. КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ ПЕРЕДДОГОВІРНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ТРАНСКОРДОННИХ ОХОРОННИХ 

ПЕРЕДДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ) 

 

3.1. Проблема правової кваліфікації переддоговірної відповідальності 

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. Кваліфікація юридичних понять має 

виходити не лише з понять, що містяться у відповідних концепціях 

внутрішнього права, а також із конкретних цілей, що їх мають колізійні 

прив’язки, що використовуються в колізійних нормах. До того ж треба вивчити 

зміст і соціальну складову положень внутрішніх правових систем. Тільки за 

таких умов можна прийняти рішення, які закони повинні регулювати вимоги 

щодо договірної відповідальності. 

Правила переддоговірної відповідальності, що закріплюються 

в національних правових системах різних держав, можуть бути належним 

чином розглянуті тільки на підставі вивчення норм про договірну і деліктну 

відповідальність. Отже, з метою порівняльного аналізу необхідно детальніше їх 

розглянути. 

Питання відмінностей між договірною і деліктною відповідальністю, 

критеріїв їх розмежування широко обговорюються в цивілістичній науці. 

Більшість правових систем, включаючи правову систему України, розрізняють 

договірну і деліктну відповідальність. Можна навести декілька основних 

підстав їх розмежування: 

1) різні матеріальні (фактичні) відносини, що породжують кожну з цих 

форм відповідальності: договірна відповідальність виникає внаслідок 

порушення або неналежного виконання зобов’язань, що виникають на підставі 

договору; деліктна відповідальність виникає внаслідок порушення абсолютних 

прав, таких як право на життя, здоров’я, власність тощо; 
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2) різні інтереси і цінності, що їх захищає кожна форма відповідальності: 

договірна відповідальність захищає відносні права (законний інтерес, обіцянки, 

очікування – зокрема, визначає передачу товарів і надання послуг в торговому 

обігу); деліктна відповідальність захищає абсолютні права, тобто status quo; 

3) різні мета і функції цих форм відповідальності: обидві форми 

передбачають відшкодування шкоди, заподіяної потерпілій стороні, але тільки 

деліктна відповідальність спрямована на відшкодування шкоди життю та 

здоров’ю. Деліктне право також визначає межі свободи дій людини. 

У деяких правових системах спостерігаються тенденції до розмивання 

сфери застосування цих двох форм відповідальності, зокрема, в німецькому 

праві можна спостерігати так звану «втечу в договір», а в англійському праві, 

навпаки, – «втечу в делікти». 

Перша з цих тенденцій пояснюється відомим обмежувальним 

характером німецького деліктного права, яке не передбачає надання 

компенсації за необережне заподіяння матеріальної шкоди, яка не пов’язана зі 

шкодою життю, здоров’ю, свободі, власності або іншому праву (sonstiges 

Recht). Воно також дає змогу роботодавцю уникнути відповідальності за шкоду, 

заподіяну його працівником, якщо він виявив необхідну обачність при наймі 

працівника. Це спричиняє застосування правил договірного права до відносин, 

які з самого початку не охоплені ними за статтею 311 (2) Цивільного кодексу, 

та створенню нових категорій, таких як переддоговірна відповідальність (culpa 

in contrahendo), постдоговірна відповідальність (culpa postpactum finitum), 

фактичні договори (faktische Vertragsverhältnisse) тощо [141, c. 276]. 

У свою чергу, так звана втеча в деліктне право в англійському праві 

пов’язана з доктриною договірних відносин, що спостерігається в деяких 

системах загального права, яка пояснює, зокрема, чому англійські суди 

присуджують компенсацію відповідно до закону про відшкодування шкоди 

(тобто за деліктним правом), заподіяної неналежним наданням послуг, 

незважаючи на суто економічний характер таких втрат [142]. Такі юридичні 

конструкції не мають аналогів в інших правових системах. Наприклад, вони не 
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відомі французькому праву, в якому деліктне право має чітко визначені рамки 

та, крім того, характерний принцип запобігання конкуренції (non-cumul) форм 

відповідальності. 

Порівняння основних правових систем щодо питання переддоговірної 

відповідальності дає змогу виокремити три типові підходи. 

Перший підхід передбачає визнання певних обов’язків сторін під час 

переговорів щодо укладення договору. Ці обов’язки породжують особливі 

правовідносини, що виникають при вступі в переговори. Недотримання та 

невиконання таких обов’язків тягне за собою відшкодування заподіяної шкоди 

відповідно до правил договірної відповідальності. Це рішення сприйняте 

німецькою системою. 

Другий підхід в принципі заперечує існування будь-яких зобов’язань між 

сторонами переговорів і дозволяє стягнення відшкодування шкоди, заподіяної 

in contrahendo (тобто при укладенні договору), лише за правилами деліктної 

відповідальності. Це рішення характерно для системи французького 

і загального права, хоча в Сполучених Штатах Америки допускається особлива 

специфічна форма відповідальності за очікування, зумовлені договірними 

обіцянками, так званий promissory estoppel. 

Третій підхід визнає певні переддоговірні обов’язки, засновані на 

принципі добросовісності та спрямовані на правильне формування волі сторін, 

але компенсація за шкоду, заподіяну їх невиконанням, регулюється або 

договірними, або деліктними правилами залежно від характеру фактичних 

обставин і стадії переговорів. Такого підходу дотримуються швейцарське, 

італійське, португальське право та інші. 

Відмінності між цими системами пояснюються юридико-технічними та 

ідеологічним факторами.  

Серед юридико-технічних факторів – особливості деліктного права 

Німеччини; широка сфера застосування загальної статті про деліктну 

відповідальність у французькому законодавстві; принцип загального права про 

приватний характер договірних відносин (privity of contract) та вимога 
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зустрічного задоволення (requirement of consideration), які зумовили тенденцію 

надання компенсації за заподіяння економічних втрат, понесених внаслідок 

введення в оману або недбалості, відповідно до деліктних правил. 

У правових системах, в яких договірні і деліктні правила не 

передбачають подібних характеристик (швейцарська, італійська або 

португальська), переддоговірна відповідальність має гібридний характер та 

підпадає під дію правил будь-якої форми відповідальності залежно від 

характеру заподіяної шкоди. 

Інша група факторів пов’язана з ідеологією: правові системи, в яких 

переважає ліберальний підхід, схильні ставитися до переддоговірної 

відповідальності більш стримано, оскільки вона неминуче обмежує 

індивідуальну свободу. Натомість у правових системах з більшою турботою 

про соціальні потреби, як правило, спостерігається тенденція до визнання 

переддоговірної відповідальності. 

Встановлення права, що застосовується до переддоговірної 

відповідальності, у кожному із зазначених випадків становить певні труднощі. 

Передовсім 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 

[143, c. 50, 699]. Так, в одних правопорядках переддоговірна відповідальність 

кваліфікується як договірна, а в інших – як деліктна або навіть як «самостійний 

вид відповідальності, встановлений відповідно до законодавства» [134, с. 674] 

(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 [71, с. 716]. Невизначеність, що супроводжує правову 

кваліфікацію переддоговірної відповідальності, обумовлює відому проблему 

міжнародного права – проблему конфлікту кваліфікації, – яка породжує різні 
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правові результати залежно від прийнятих підходів. Оскільки характеристику 

переддоговірної відповідальності визначають колізійні правила, що 

встановлюють застосовне право [144, c. 743], конфлікт кваліфікації (розбіжні 

характеристики) переддоговірної відповідальності призводить до застосування 

різних законів у різних правопорядках. 

Як образно пояснює ситуацію конфлікту кваліфікації А.С. Довгерт, 

«Коли два кухарі готують за одним і тим самим рецептом, приготовлені ними 

блюда смакують по-різному. Автомобілі, вироблені німецьким, японським та 

американським заводами, мають безліч розбіжностей, хоча у технологіях 

автомобілебудування фактично не відбулося принципових змін із часів 

винаходу автоматичної трансмісії у середині XX ст. Так само й у право-

застосуванні наявність місцевих правових та культурних традицій різних 

держав часом зумовлює істотні розбіжності у тлумаченні понять, які відомі 

різним правовим системам під однаковими назвами» [145]. 

Проілюструвати проблематику конфлікту кваліфікації переддоговірної 

відповідальності можна на прикладі ситуації, описаної Д.М. Вісенте, коли 

переговори щодо укладення договору купівлі-продажу були припинені 

у Франції, а імовірний продавець був резидентом Німеччини [71, с. 716]. 

У такому разі до переддоговірних зобов’язань, що виникають з факту 

припинення переговорів, може застосовуватися французьке або німецьке право 

[71], і вирішення питання про застосовне право буде залежати безпосередньо 

від кваліфікації переддоговірних відносин. Так, відповідно до підходу, 

характерного для права Франції, такі відносини кваліфікуються як деліктні, що 

означає визначення права Франції як застосовного права: застосування 

французького колізійного законодавства відсилає до французького права як 

застосовного lex delicti (переговори були припинені у Франції – отже, місцем 

скоєння делікту є Франція) [146, c. 46]. З іншого боку, переддоговірні відносини 

згідно з цивілістичною доктриною і законодавством Німеччини кваліфікуються 

як договірні. У договірних відносинах встановлення права, що застосовується, 

в колізійному законодавстві більшості держав базується на прив’язці до закону 
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найбільш тісного зв’язку (що ґрунтується на критерії «характерного 

виконання»). Зокрема, частина перша статті 28 Вступного закону до 

Німецького цивільного укладення передбачає, що «в тій мірі, в якій право, що 

підлягає застосуванню до договору, відповідно до статті 27 не узгоджене, 

договір підпорядковується праву тієї держави, з яким він виявляє найбільш 

тісні зв’язки» [147]. Отже, застосування німецького колізійного законодавства 

відсилає до застосування німецького закону до переддоговірних відносин 

сторін переговорів [71, с. 716]. 

Звертає на себе увагу збіг колізійного вирішення договірних та 

деліктних відносин у французькому і німецькому законодавстві (застосування 

закону найбільш тісного зв’язку і заподіяння шкоди відповідно), проте саме 

питання кваліфікації відносин має детермінуюче значення при встановленні 

застосовного права. У зв’язку з цим слід підтримати справедливе 

висловлювання А.С. Довгерта про те, що правова кваліфікація становить 

«основу процесу правозастосування <...>, тобто вивчення суб’єктом 

правозастосування обставин справи та наданих сторонами пояснень, правова 

оцінка фактів, встановлення правової природи даних правовідносин з метою 

підбору належної норми, здатної вирішити спір. У цьому сенсі говорять про 

підведення конкретних життєвих обставин під абстрактні правила поведінки» 

[145]. 

Визначення права, що застосовується у переддоговірних відносинах, 

утруднено також через складність визначення відповідних колізійних прив’язок 

відносин, що виникають у зв’язку з переддоговірною відповідальністю [132, 

с.  584, 590]. Особливо це стосується місця заподіяння шкоди, місця проведення 

переговорів, місцезнаходження сторін переддоговірних відносин, 

місцезнаходження сторін передбачуваних договірних відносин: 

• визначення місця заподіяння шкоди ускладнюється економічною 

природою втрат, що виникають внаслідок недобросовісної переддоговірної 

поведінки сторони; 
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• державу, в якій мала місце шкідлива поведінка, складно встановити 

через тип поведінки, що заподіює шкоду, а також через те, що переговори 

зазвичай проводяться без фізичної присутності сторін. Наприклад, коли 

питання про відповідальність виникає внаслідок рішення про припинення 

переговорів, що прийнято і направлено стороною в одній державі та отримано 

її контрагентом в іншій; 

• місцезнаходження сторін переддоговірних відносин складно 

визначити, коли переговори ведуться без фізичної присутності сторін – за 

допомогою телефонного зв’язку або електронних засобів комунікації; 

• місцезнаходження сторін передбачуваних договірних відносин 

складно визначити, якщо переговори не привели до укладення договору. 

У такому разі місце, де договір за результатами переговорів мав бути 

укладений, і місце, де такий договір мав бути виконаний, може бути складно 

визначити. 

Питання конфлікту кваліфікації вирішується у добре відомі три способи, 

що називаються теоріями кваліфікації, за допомогою: 

1) кваліфікації lex fori – застосування і тлумачення юридичних термінів 

згідно з правом тієї держави, де розглядається спір; 

2) кваліфікації lex causae – застосування і тлумачення юридичних 

термінів згідно з правом, до якого відсилає колізійна норма; 

3) автономної кваліфікації, що здійснюється шляхом узагальнення 

однакових понять різних правових систем. 

Кожен із способів вирішення конфлікту кваліфікації має свої переваги 

і недоліки. Зокрема, теорія автономної кваліфікації, покликана усунути 

недоліки перших двох теорій, ґрунтується на порівняльному правознавстві як 

методі дослідження і порівняння норм різних правових систем. Цікава, але 

небеззаперечна думка Л.А. Лунца, який вважає, що кваліфікація на основі 

загальних понять необхідна виключно для визначення обсягу колізійної норми, 

а прив’язка має кваліфікуватися за законом суду: «лише такий порядок 

забезпечує визначеність у виборі між колідуючими правопорядками, не 
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порушуючи принципу рівноваги правових систем; стабільність колізійної 

прив’язки, зміст якої визначено згідно із законом суду, не створює привілеїв для 

вибору одного з колідуючих законів» [148, c. 217-218]. Близьку позицію 

обстоює М.М. Богуславський, стверджуючи, що обсяг колізійної норми (сфера 

її дії) має бути виражений за допомогою узагальнених юридичних понять – 

загальних для різних правових систем, а прив’язки повинні користуватися 

поняттями свого власного права (цивільного, сімейного, трудового), тобто 

мають кваліфікуватися за законом суду [149, c. 87-88, 90]. 

Однак такий підхід є досить суперечливим, з точки зору вітчизняної 

доктрини, і не відповідає законодавчій і правозастосовній практиці України. 

Українське колізійне законодавство орієнтує на застосування кваліфікації lex 

fori. Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» при визначенні права, що підлягає застосуванню, суд чи інший 

орган керується тлумаченням норм і понять відповідно до права України, якщо 

інше не передбачено законом. Разом з тим частина друга цієї статті як виняток 

допускає застосування другого способу – кваліфікації lex causae: «Якщо норми 

і поняття, що потребують правової кваліфікації, не відомі праву України або 

відомі під іншою назвою або з іншим змістом і не можуть бути визначені 

шляхом тлумачення правом України, то при їх правовій кваліфікації також 

враховується право іноземної держави» [133]. 

Незважаючи на переваги теорії автономної кваліфікації, більшість 

дослідників погоджуються, що її застосування ускладнено значними 

тимчасовими витратами, викликаними необхідністю проведення глибокого 

порівняльно-правового аналізу, у зв’язку з цим вона є малозастосовною. 

Однак в умовах транскордонних переговорів забезпечити 

передбачуваність та однаковість кваліфікації переддоговірних відносин може 

тільки автономна кваліфікація, що досягається уніфікацією правового 

регулювання. Іншими словами, автономна кваліфікація застосовується при 

укладанні міжнародних договорів. Прикладом автономної кваліфікації може 

служити визначення термінів у Конвенції про позовну давність у міжнародній 
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купівлі-продажу товарів 1974 року [64], у статті 1 якої наведені визначення 

понять «покупець», «продавець», «кредитор», «боржник», «порушення 

договору», «письмова форма» тощо. 

Звісно, досягнення якоїсь масштабної міжнародної уніфікації правового 

регулювання на даному етапі видається малоймовірним, однак у рамках 

інтеграційних об’єднань це цілком можливо та ефективно. Зокрема, зазначені 

труднощі з визначенням права, що застосовується до переддоговірних 

відносин, спонукали європейського законодавця передбачити у статті 12 

Регламенту «Рим II» спеціальне колізійне правило про право, що застосовується 

до позадоговірних зобов’язань [131]. 

Так, стаття 12 Регламенту «Рим II» про право, що застосовується до 

позадоговірних зобов’язань, пропонує колізійне правило, що має справу з culpa 

in contrahendo, яка є категорією, що охоплює позадоговірний тип 

переддоговірної відповідальності. Відзначимо, що culpa in contrahendo за 

змістом статті 12 Регламенту «Рим II» є вужчою, ніж поняття переддоговірної 

відповідальності, оскільки охоплює лише певні види позадоговірної 

відповідальності, що випливають із переддоговірних відносин. Натомість 

переддоговірна відповідальність охоплює широкий спектр випадків, 

пов’язаних з відповідальністю, що виникає з поведінки сторони під час 

переговорів щодо укладення договору. 

Застосування статті 12 Регламенту «Рим II» до певної міри має 

універсальну сферу дії, тому вимагає більш детального розгляду. 

По-перше, положення статті 12 є обов’язковим в усіх державах – членах 

ЄС без необхідності імплементації в національне законодавство в кожній 

окремій державі [150]. Згідно з положенням абзацу другого статті 32 

Регламенту «Рим II» цей регламент є обов’язковим у повному обсязі та підлягає 

прямому застосуванню в державах-членах відповідно до Договору про 

заснування Європейської Спільноти. Іншими словами, застосування 

Регламенту «Рим II» є обов’язковим в усіх державах – членах ЄС. 
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По-друге, положення статті 12 отримують переваги універсальної 

застосовності, що означає: 1) їх застосування не залежить від будь-якого зв’язку 

з Європейським Співтовариством або з будь-якою з держав-членів, [крім] 

самого факту судового розгляду в одній із держав-членів [143, с. 465]; 2) вони 

можуть бути застосовані, навіть якщо правом, що застосовується, буде не 

законодавство однієї з держав – членів ЄС. Відповідно до статті 3 Регламенту 

«Рим II» «право, визначене цим Регламентом, застосовується навіть у тому 

випадку, якщо воно не є правом однієї з держав-членів». Звідси випливає, що 

Регламент буде охоплювати ситуації – що виникають як всередині, так і за 

межами ЄС, – що може привести до застосування законодавства держави, яка 

не є членом ЄС [150]. 

По-третє, поняття, що використовуються у статті 12 Регламенту 

«Рим II», мають автономне значення і повинні інтерпретуватися відповідно до 

інших інструментів ЄС та прецедентного права Європейського суду. Ця 

автономність дуже важлива для забезпечення послідовної інтерпретаційної та 

правозастосовної практики в усьому Європейському Співтоваристві. 

Положення про автономну кваліфікацію закріплено декількома 

нормами Регламенту «Рим II». Так, у пункті 11 преамбули підкреслюється, що 

поняття позадоговірного зобов’язання є неоднаковим у різних державах-

членах, тому в цілях цього регламенту воно має розглядатися як автономне 

поняття. У пункті 30 преамбули визначено:«Culpa in contrahendo в цілях цього 

Регламенту є автономним поняттям і не має обов’язково інтерпретуватися 

у значенні національного права. Воно повинно включати порушення обов’язку 

інформування і припинення переговорів про укладення договору. Стаття 12 

застосовується лише до позадоговірних зобов’язань, які безпосередньо 

пов’язані з діловими переговорами, що проводяться перед укладенням 

договору. Відповідно якщо в ході переговорів про укладення договору 

заподіяна шкода здоров’ю особи, має застосовуватися стаття 4 або інші доречні 

положення цього Регламенту» [131]. 
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Формулювання статті 12 Регламенту «Рим II» передбачає, що є два типи 

зобов’язань, що виникають на стадії переговорів: договірні зобов’язання 

і позадоговірні зобов’язання. Відповідно в європейському міжнародному 

приватному праві розрізняють два типи переддоговірної відповідальності: 

договірний тип переддоговірної відповідальності, що виникає з порушення 

договірних зобов’язань, і позадоговірний тип переддоговірної відповідальності, 

що не виникає з порушення договірних зобов’язань. Стаття 12 Регламенту 

«Рим II» поширюється тільки на позадоговірний тип переддоговірної 

відповідальності [134, c. 678]. 

Можна назвати декілька причин, що зумовили виключення 

переддоговірної відповідальності, що виникає з порушення договірних 

зобов’язань, зі сфери дії статті 12 Регламенту «Рим II». 

По-перше, стаття 12 Регламенту «Рим II» визначає право, що 

застосовується до позадоговірних зобов’язань, які виникають внаслідок ділових 

переговорів, що передували укладенню договору. Формулювання цієї статті 

передбачає, що договірні зобов’язання, що виникають внаслідок ділових 

переговорів, що передували укладенню остаточного договору, явно виключені 

зі сфери дії цього регламенту. 

По-друге, стаття 1 Регламенту «Рим I» виключає зобов’язання, які 

виникають внаслідок ділових переговорів, що передували укладенню договору, 

лише настільки, наскільки вони потрапляють під предметну сферу статті 12 

Регламенту «Рим II». Регламент «Рим I» виключив зі своєї сфери регулювання 

тільки позадоговірні зобов’язання, що виникають внаслідок ділових 

переговорів, які передували укладенню договору. Цей Регламент визначає 

право, що застосовується до вимог, які випливають з порушення договірних 

зобов’язань, що виникають внаслідок ділових переговорів, які передували 

укладенню договору. 

По-третє, застосування статті 12 Регламенту «Рим II» до договірних 

зобов’язань, що виникають внаслідок ділових переговорів, які передували 

укладенню договору, суперечитиме очікуванням сторін щодо застосовного 
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права – особливо в разі укладення сторонами попередньої угоди, що організує 

ведення переговорів. У такому разі застосування правила, передбаченого 

частиною першою статті 12 Регламенту «Рим II», до попередньої угоди, 

укладеної сторонами, буде підпорядковувати зобов’язання, що виникають 

внаслідок порушення такої угоди, праву договору, з приводу укладення якого 

ведуться переговори. Застосування цього положення підпорядковує 

регулювання існуючих зобов’язань сторін відповідно до чинної попередньої 

угоди праву їх передбачуваного договірного зобов’язання, що позбавляє їх 

права покладатися на закон, що регулює попередню угоду. 

По-четверте, договірні зобов’язання, що виникають внаслідок ділових 

переговорів, які передували укладенню договору, повинні бути виключені зі 

сфери регулювання Регламенту «Рим II», з тим щоб надати сторонам, які 

здійснюють комерційну діяльність, свободу вибору права, що регулює їх 

попередні угоди. 

На відміну від зобов’язань, що підпадають під сферу дії Регламенту 

«Рим I», зобов’язання, що підпадають під сферу регулювання Регламенту 

«Рим II», підпорядковуються праву, обраному сторонами, які не здійснюють 

комерційної діяльності, тільки тоді, коли цей вибір зроблений після того, як 

відбулася подія, що спричинила заподіяння шкоди. Такий висновок випливає 

з пункту «b» частини першої статті 14 Регламенту «Рим II», що передбачає 

право сторін вибирати право, що підлягає застосуванню до позадоговірних 

зобов’язань, «коли всі сторони займаються комерційною діяльністю, – також за 

допомогою угоди, яка вільно укладається ними до того, як стався юридичний 

факт, що спричинив заподіяння шкоди». 

Таким чином, підпорядковуючи попередні угоди правилам, 

передбаченим Регламентом «Рим II», сторони, які не здійснюють комерційної 

діяльності, обмежуються у виборі ними права, що застосовується до їхньої 

попередньої угоди. Дійсно, застереження про вибір права, що включається до 

попередньої угоди, що укладається між сторонами, які не здійснюють 

комерційної діяльності, стає недійсним. Таке обмеження вибору сторін 
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неприпустимо у випадках, коли сторони вирішили оформити свої 

переддоговірні відносини шляхом укладення попередньої угоди.  

Отже, договірні зобов’язання, що виникають внаслідок переговорів, які 

передували укладенню угоди, мають бути виключені зі сфери дії статті 12 

Регламенту «Рим II». Такі зобов’язання регулюються положеннями Регламенту 

«Рим I», що дозволяють сторонам обирати право без будь-яких обмежень. 

Однак поняття договірних і позадоговірних зобов’язань не отримали 

визначення в європейському міжнародному приватному праві: ні Регламент 

«Рим I», ні Регламент «Рим II» не пропонують визначення поняття договірних 

і позадоговірних зобов’язань [151, с. 148], тому визначення типу зобов’язань, 

виключених зі сфери регулювання статті 12 Регламенту «Рим II», є завданням 

Суду ЄС. 

Поняття договірних і позадоговірних зобов’язань визначені Судом ЄС 

лише у сфері конфлікту юрисдикцій. Йдеться про рішення у справі 

Tacconi [152] про вимоги, що випливають з переддоговірної відповідальності, 

в якому Суд ЄС, розглядаючи питання конфлікту юрисдикцій, характеризує 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. 

Хоча ця різниця була проведена у сфері конфлікту юрисдикцій між 

державами – членами ЄС, вона цілком може бути проведена і в сфері конфлікту 

законів, а отже, може бути використана для визначення типу переддоговірної 

відповідальності, яка виключається зі сфери дії статті 12 Регламенту «Рим II». 

Так, стаття 12 Регламенту «Рим II» не охоплює відповідальність, яка виникає 

з порушення вільно прийнятого зобов’язання однією стороною щодо другої 

сторони внаслідок переговорів, що передували укладенню договору. Таким 

чином, відповідальність, яка виникає внаслідок порушення попередньої угоди 
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чи зобов’язання, що виникає з неоформленого зобов’язання, виключається зі 

сфери дії статті 12 Регламенту «Рим II». 

Концепція зобов’язань, вільно прийнятих однією стороною щодо другої 

сторони, використовується Судом ЄС для того, щоб визначити, які питання 

відповідно до частини першої статті 5 Регламенту «Брюссель I» [135] 

відносяться до договору. На думку Суду ЄС, коли питання стосується вільно 

прийнятих зобов’язань однією стороною щодо другої сторони, ці договірні 

відносини обумовлюють застосування частини першої статті 5 Регламенту 

«Брюссель I» [153, c. 1621]. І навпаки, у разі якщо проблема не стосується 

вільно прийнятого зобов’язання однією стороною щодо другої сторони, це 

позадоговірні відносини, що обумовлюють застосування частини третьої 

статті 5 Регламенту «Брюссель I». Звідси випливає, що існування або 

відсутність вільно прийнятого зобов’язання однією стороною щодо другої 

сторони визначає, це договірні чи позадоговірні зобов’язання для цілей 

застосування Регламенту «Брюссель I». 

Незважаючи на те, що Суд ЄС визначив поняття договірних та 

позадоговірних питань у практиці застосування Регламенту «Брюссель I», 

визначити поняття договірних зобов’язань у Регламенті «Рим I» та 

позадоговірних зобов’язань у Регламенті «Рим II» ще належить. Відсутність 

такого визначення викликає дискусії щодо того, як співвідносяться поняття 

договірних зобов’язань у Регламенті «Рим I» і позадоговірних зобов’язань 

у Регламенті «Рим II» з поняттями договірних і позадоговірних зобов’язань, 

визначеними прецедентним правом Суду ЄС з питань юрисдикції. Відповідь на 

це питання має прямий вплив на право, що застосовується до переддоговірної 

відповідальності. Оскільки стаття 12 Регламенту «Рим II» застосовується тільки 

до позадоговірних зобов’язань, що виникають внаслідок ділових переговорів, 

які передували укладенню договору, необхідно визначити, чи є такі 

зобов’язання позадоговірними, з точки зору визначення, наведеного Судом ЄС 

з питань про юрисдикцію, чи ні. 
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На думку Марти Пертегас (Marta Pertegas), розбіжність ratio legis цих 

інструментів європейського міжнародного приватного права перешкоджає 

загальному розумінню позадоговірних зобов’язань в Регламенті «Брюссель I», 

що визначає колізійне регулювання у процедурно-процесуальній сфері, і в 

Регламенті «Рим II», що містить колізійні правила у позадоговірній сфері [154, 

c. 175]. Іншої точки зору дотримуються Р. Плендер і М. Вілдерспін (Richard 

Plender, Michael Wilderspin), які вважають, що зближення можливе, незважаючи 

на різні цілі цих регламентів [143, c. 731]. 

Не заглиблюючись у детальну аргументацію, висловимо твердження, 

що концепція позадоговірних зобов’язань у Регламенті «Рим II» відповідає 

концепції позадоговірних зобов’язань, що склалася в прецедентній практиці 

застосування Регламенту «Брюссель I», і що стаття 12 Регламенту «Рим II» не 

охоплює відповідальність, що випливає з порушення зобов’язання, вільно 

прийнятого однією стороною щодо другої сторони внаслідок переговорів, що 

передували укладенню договору, з таких причин. 

По-перше, у пункті 7 преамбули Регламенту «Рим II» чітко визначено, 

що матеріальна сфера застосування і положення цього регламенту мають бути 

сумісними з Регламентом № 44/2001 Ради ЄС від 22 грудня 2000 року про 

юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних 

справах («Брюссель I») і документами щодо права, яке підлягає застосуванню 

до договірних зобов’язань. 

Варто погодитися з Б. Волдерсом (B. Volders), який підкреслює, що 

забезпечення узгодженості між європейськими регламентами з міжнародного 

приватного права вимагає, щоб усім загальним поняттям надавався загальний 

зміст [155]. Звідси випливає, що загальні поняття, які використовуються 

інструментами європейського міжнародного приватного права, мають 

інтерпретуватися послідовно. Отже, поняття договірних зобов’язань має 

відповідати їх тлумаченню, даному в прецедентній практиці Суду ЄС з питань 

юрисдикції. 
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Нам видається, що тлумачення договірних зобов’язань, що надається 

Судом ЄС, є досить широким [154, с. 181]. Зокрема, в рішенні у справі Case C -

26/91, Jakob Handte & Co. GmbH v Traitements Mécano-chimiques des Surfaces SA, 

1992 E.C.R.I-03967 Суд зазначає, що фраза «у справах, що належать до 

договору» в частині першій статті 5 Брюссельської конвенції про міжнародну 

підсудність, визнання і виконання іноземних судових рішень у цивільних 

і торговельних справах від 27 вересня 1968 року [156] не повинна розумітися як 

така, що охоплює ситуацію, в якій не існує зобов’язання, вільно прийнятого 

однією стороною щодо другої сторони [157]. Таким чином, договірні 

зобов’язання є вільно прийнятими зобов’язаннями однією стороною щодо 

другої сторони, що випливають з договору. І навпаки, позадоговірні 

зобов’язання формують позадоговірні відносини, які не пов’язані з вільно 

прийнятими зобов’язаннями однією стороною щодо другої сторони. 

По-друге, кваліфікація culpa in contrahendo як позадоговірного 

зобов’язання відповідає кваліфікації переддоговірної відповідальності 

у правозастосовній практиці з питань юрисдикції [153]. Іншими словами, 

позадоговірна кваліфікація culpa in contrahendo в Регламенті «Рим II» 

відповідає уніфікованій інтерпретації загальних понять європейських 

колізійних регламентів. 

По-третє, відмінності правового регулювання, передбаченого кожним із 

європейських регламентів, випливають не з різних підходів до кваліфікації 

зобов’язань, а з колізійних прив’язок, що передбачаються цими регламентами 

[153]. Кожен із регламентів має свою сферу і цілі регулювання (Регламент 

«Брюссель I» спрямований на вирішення конфлікту юрисдикцій та 

забезпечення належного відправлення правосуддя, регламенти «Рим I» 

і «Рим II» служать визначенню права, що підлягає застосуванню до договірних 

та позадоговірних зобов’язань відповідно), і цілі, що стоять перед ними, можуть 

бути досягнуті шляхом вибору колізійних прив’язок, а не обов’язково шляхом 

кваліфікації [153, с. 1640]. 
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По-четверте, виключення вільно прийнятих на себе зобов’язань однією 

стороною щодо другої сторони зі сфери дії статті 12 Регламенту «Рим II» 

спрямовано на захист очікувань сторін щодо застосовного права. В іншому разі 

існуючі договірні відносини сторін будуть підпорядковуватися статуту їх 

передбачуваних договірних відносин шляхом застосування lex contractus in 

negotio. Сторони будуть несправедливо здивовані застосуванням права, що 

регулює інший договір, до їхніх існуючих договірних відносин. Таким чином, 

зобов’язання, що виникають з обіцянки однієї сторони другій, мають бути 

виключені зі сфери дії статті 12 Регламенту «Рим II». 

По-п’яте, виключення зобов’язань, вільно прийнятих однією стороною 

щодо другої сторони, зі сфери дії статті 12 Регламенту «Рим II» гарантує 

автономію волі сторін щодо підпорядкування їхніх зобов’язань закону на їхній 

розсуд. По суті, зобов’язання сторін, вільно прийняті внаслідок ведення 

переговорів, що передували укладенню договору, регулюються своїм законом, 

а не законом, що регулює остаточний договір. 

Нарешті, концепція вільно прийнятих зобов’язань дає можливість 

провести розмежувальну лінію між договірними і позадоговірними 

зобов’язаннями. Як справедливо зазначає М. Пертегас, такий чіткий критерій 

є «легко помітним і розумно передбачуваним для учасників спору» [154, с. 184]. 

Крім того, він дозволяє визначити поняття договірних зобов’язань у вузькому 

сенсі, яким наділяє його стаття 12 Регламенту «Рим II», охопивши переважну 

більшість випадків переддоговірної відповідальності, забезпечуючи 

одноманітність у сфері колізії законів держав – членів ЄС. 

Слід зазначити, що поняття вільно прийнятих зобов’язань однією 

стороною щодо другої сторони викликало безліч заперечень німецьких вчених, 

які вважали його занадто вузьким для цілей міжнародного приватного права. 

Наприклад, на думку І. Тома (Ioanna Thoma), «для того щоб охарактеризувати 

ситуацію як договірну, достатньо одній зі сторін створити очікування виконання 

певних зобов’язань, з тим щоб друга сторона могла покладатися на нього, і не 

обов’язково брати на себе такі зобов’язання» [134, с. 587]. Заперечуючи їй, 
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Р. Плендер і М. Вілдерспін обстоюють думку, що не можна дозволяти 

«варіюватися кваліфікації переддоговірної відповідальності, що має настати, 

залежно від того, як різні національні закони кваліфікують цю проблему» [143, 

с. 731], а отже слід підтримати підхід, що склався в прецедентній практиці Суду 

ЄС. Дотримуватися протилежної позиції означало б порушення принципу, що 

«ключові поняття європейського міжнародного приватного права наділяються 

автономним змістом» [143], та привносило б двозначність, тоді як законодавець 

прагнув досягти уніфікації. Звідси випливає, що стаття 12 Регламенту «Рим II» 

не охоплює відповідальність, що настає за порушення зобов’язання, вільно 

прийнятого однією стороною щодо другої сторони внаслідок ділових 

переговорів, що передували укладенню договору. 

 

3.2. Концепція culpa in contrahendo в європейському міжнародному 

приватному праві 

Перші пропозиції щодо колізійного правила за вимогами, що 

випливають з переддоговірних відносин, виходили від неформальної групи 

експертів з міжнародного приватного права – Європейської групи 

з міжнародного приватного права (EGPIL) [134, с. 669-670]. Ця ідея спочатку 

була запропонована в пояснювальних документах до проекту Європейської 

конвенції про право, що застосовується до недоговірних зобов’язань, 

прийнятого 1998 року [155, с. 465]. За цією початковою пропозицією надійшла 

пропозиція Інституту порівняльного та міжнародного приватного права імені 

Макса Планка щодо включення колізійного правила за вимогами, що 

випливають з переддоговірної відповідальності, до Коментарів до Зеленої 

книги Європейської комісії з перегляду Римської конвенції про право, що 

застосовується до договірних зобов’язань, 1980 року [134, с. 670]. У липні 

2003 року Комісія представила перший проект Пропозиції щодо Регламенту 

«Рим II», де з’явилася culpa in contrahendo як приклад позадоговірних 

зобов’язань, [але] не деліктного випадку [134, с. 670]. Згодом вона була 

вилучена у зміненій пропозиції Комісії, а потім знову з’явилася в тексті 
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Спільної позиції і була прийнята Радою в 2006 році. Нарешті, колізійне правило 

за culpa in contrahendo отримало закріплення в статті 12 Регламенту «Рим II». 

Стаття 12 Регламенту «Рим II» передбачає спеціальне правило, яке 

визначає право, що застосовується до culpa in contrahendo. Європейський 

законодавець вирішив, що загальне правило, передбачене статтею 4 Регламенту 

«Рим II» для визначення права, що застосовується до позадоговірних 

зобов’язань, не придатне для встановлення права, що застосовується до 

переддоговірної відповідальності. Законодавець запропонував у зв’язку з цим 

спеціальне правило, що більш відповідає даному конкретному випадку. 

У результаті стаття 12 Регламенту «Рим II» була поміщена в окрему главу, що 

передбачає спеціальні правила для ситуацій, що охоплюють позадоговірні 

зобов’язання, що випливають з безпідставного збагачення, negotiorum gestio 

і culpa in contrahendo. 

Відповідно до статті 12 «Culpa in contrahendo» Регламенту «Рим II»: 

«1. Правом, що підлягає застосуванню до позадоговірних зобов’язань, 

які виникають внаслідок ділових переговорів, що передували укладенню 

договору, незалежно від того, фактично укладений договір чи ні, є право, що 

застосовується до договору або яке підлягало б застосуванню до нього, якби 

договір був укладений. 

2. У разі якщо право, що підлягає застосуванню, не може бути визначено 

на підставі частини першої, то правом, що підлягає застосуванню, є: 

а) право держави, де заподіяна шкода, незалежно від того, в якій державі 

відбувся юридичний факт, що спричинив заподіяння шкоди, і в якій державі або 

в яких державах настають непрямі наслідки такого юридичного факту; або 

b) якщо сторони мають своє звичайне місце проживання в одній державі 

на момент настання юридичного факту, що спричинив заподіяння шкоди, – 

право такої держави; 

с) якщо з усіх обставин справи випливає, що позадоговірне 

зобов’язання, що виникає внаслідок ділових переговорів, що передують 
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укладенню договору, має явно більш тісні зв’язки з іншою державою, ніж та що 

зазначена в пунктах «а» і «b», – право такої іншої держави» [131]. 

Перше, що звертає увагу, – це те, що європейський законодавець у сфері 

переддоговірної відповідальності вирішив відійти від традиційного 

двоетапного процесу вирішення колізійного питання, характерного для 

європейського міжнародного приватного права, що вимагає від судів, перш ніж 

застосувати колізійне правило, що визначає застосовне законодавство, 

кваліфікувати ситуацію. 

По-перше, суди повинні кваліфікувати проблему (попереднє питання), 

тобто дати правову оцінку фактичним обставинам, що супроводжують розгляд 

основного правовідношення. Після кваліфікації питання перейде в категорію 

міжнародного приватного права, тобто буде кваліфікуватися (розглядатися) як 

деліктне, договірне зобов’язання, шлюбно-сімейне або спадкове тощо. 

По-друге, кваліфікувавши ситуацію, суди будуть застосовувати 

колізійні правила, характерні для того виду приватноправових відносин, до 

якого належить дане питання. У міжнародному праві для кожного виду 

приватноправових відносин (обсяг регулювання) характерна заздалегідь 

визначена колізійна прив’язка, яка визначає застосовне право. 

Іншими словами, вибір колізійного правила диктується видом 

регульованих правовідносин, у зв’язку з цим кваліфікація правовідносин 

є відправною точкою для встановлення застосовного права, детермінуючи 

результат колізійного рішення в цілому. 

І дійсно, кожна категорія міжнародного приватного права має власний 

закон (колізійну прив’язку), застосування якого спрацьовує щоразу, коли спір 

підпадає під цю категорію. Таким чином, категорія деліктів зазвичай 

регулюється lex delicti, яким відповідно до статті 4 Регламенту «Рим II» є закон 

місця заподіяння шкоди, тоді як категорія договорів зазвичай регулюється lex 

contractus – який визначається відповідно до правил Регламенту «Рим I». 

При прийнятті статті 12 Регламенту «Рим II» європейський 

законодавець вирішив відійти від цієї традиції. Вирішивши на користь 
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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. 

Закріпивши позадоговірну кваліфікацію culpa in contrahendo, Регламент 

«Рим II» поклав край дебатам про кваліфікацію переддоговірної 

відповідальності в різних державах ЄС [143]. Таким чином, позадоговірна 

характеристика culpa in contrahendo спрямована на досягнення однаковості 

європейських інструментів міжнародного приватного права і узгоджується 

з прецедентною практикою Суду ЄС з питань 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. Це мало наслідком те, що лише певні вимоги, 

що виникають з переддоговірних відносин, підпадають під матеріальну сферу 

culpa in contrahendo в європейському міжнародному приватному праві. 

У Регламенті «Рим II» (частина друга статті 12) відповідальність за culpa 

in contrahendo підпорядкована договірній колізійній прив’язці lex contractus in 

negotio (закону договору на стадії переговорів). Залежно від результатів 

переговорів – укладено договір у процесі переговорів чи ні – як lex contractus in 

negotio виступає один з двох законів. Якщо договір за результатами переговорів 

укладено, закон, що регулює укладений договір, також регулює переддоговірні 

відносини сторін. У такому разі lex contractus in negotio є lex contractus finalis 

(закон остаточного договору). У разі якщо договір не був укладений, 

переддоговірні відносини сторін регулює закон договору, укладання якого 

передбачалося сторонами під час переговорів. У такому разі lex contractus in 

negotio є lex contractus putativus (закон передбачуваного контракту). 

Встановлення та застосування lex contractus in negotio супроводжує ряд 
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труднощів, зумовлених застосуванням договірної колізійної прив’язки до 

позадоговірної ситуації. Зважаючи на те, що умови застосування частини другої 

статті 12 Регламенту «Рим II» є важкоздійсненними, застосування частини 

першої цієї статті є квазіексклюзивним, у зв’язку з чим Регламент «Рим II» 

передбачає субсидіарні прив’язки для встановлення права, що застосовується 

до переддоговірних відносин (частина друга статті 12 Регламенту «Рим II»). 

Конфлікти законів у державах континентальної Європи традиційно 

вирішуються за допомогою двокрокового механізму, що вимагає від судів 

кваліфікувати проблему, перш ніж встановити колізійну норму, що визначає 

право, яке підлягає застосуванню. Кваліфікація, отже, є першим кроком, який 

має зробити європейський юрист, перш ніж вирішити колізійну проблему. 

На відміну від прагматичного підходу [158] держав загального права 

(Великобританія, США), міжнародне приватне право континентальних держав 

робить значний акцент на кваліфікації відповідних правовідносин, яка, своєю 

чергою, детермінує вибір характерної для даних правовідносин колізійної 

прив’язки, що визначає подальший вибір застосовного права. 

Передбачивши спеціальне колізійне правило для переддоговірної 

відповідальності, європейський законодавець прагнув, принаймні для цілей 

європейського міжнародного приватного права, покласти край дискусії про 

кваліфікацію переддоговірної відповідальності в Європі [143]. Ця дискусія 

зумовлена віднесенням у національних судових практиках переддоговірних 

відносин до різних категорій (договірних, деліктних, квазідоговірних). 

Відмінності в кваліфікації переддоговірних відносин у національному праві 

викликані різним розумінням природи переддоговірних відносин і зобов’язань 

їх сторін і стають причиною застосування до одних і тих самих відносин різних 

колізійних прив’язок. 

Включивши положення про culpa in contrahendo до Регламенту «Рим II», 

європейський законодавець закріпив кваліфікацію переддоговірної 

відповідальності як позадоговірну. 
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Позадоговірна характеристика culpa in contrahendo в європейському 

міжнародному приватному праві ставить перед нами два питання. 

Перше – необхідно визначити, чи вирішив європейський законодавець 

кваліфікувати всі типи переддоговірної відповідальності в європейському 

міжнародному приватному праві як позадоговірні. У своїй практиці Суд ЄС 

виділив два типи переддоговірної відповідальності в європейському 

міжнародному приватному праві: договірний тип переддоговірної 

відповідальності і недоговірний тип переддоговірної відповідальності. 

У зв’язку з прийняттям європейських колізійних регламентів постає питання 

щодо того, чи новоприйняті положення про переддоговірну відповідальність 

у регламентах «Рим I» і «Рим II» відхиляються від прецедентного права Суду 

ЄС, чи, навпаки, ці положення укладаються в загальну правову канву 

прецедентної практики Суду ЄС [143, с. 731]. 

Друге питання – необхідно визначити характеристики вимог, які 

охоплюються culpa in contrahendo відповідно до статті 12 Регламенту «Рим II». 

Як зазначалося, європейський законодавець наділив culpa in contrahendo 

автономним змістом, яке відповідно до пункту 30 преамбули Регламенту «Рим 

II» не повинно обов’язково інтерпретуватися у значенні національного права 

[151, с. 148]. Це означає, що зміст категорії culpa in contrahendo в Регламенті 

«Римі II» має встановлюватися відповідно до інших інструментів 

європейського міжнародного приватного права, а також прецедентного права 

Суду ЄС і не має варіюватися залежно від національних підходів держав – 

членів ЄС, що є вкрай істотним для забезпечення послідовної інтерпретації та 

однаковості правозастосування [151, c. 120]. 

Включивши положення про culpa in contrahendo до Регламенту «Рим II», 

європейський законодавець прагнув досягти узгодженості між джерелами 

міжнародного приватного права в Європейському Союзі. Дійсно, позадоговірна 

характеристика culpa in contrahendo в Регламенті «Рим II» узгоджується і з 

прецедентною практикою Суду ЄС про юрисдикцію, і з Регламентом «Рим I». 
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Позадоговірна характеристика переддоговірної відповідальності 

в Регламенті «Рим II» цілком відповідає прецедентній практиці Суду ЄС щодо 

застосування Брюссельської конвенції про юрисдикцію та виконання судових 

рішень у цивільних та комерційних справах від 27 вересня 1968 року (далі – 

Брюссельська конвенція 1968 року) [156]. 

Так, у справі Tacconi від 17 вересня 2002 року [159] Суд ЄС прямо 

охарактеризував переддоговірну відповідальність, що випливає 

з необґрунтованого припинення переговорів, як позадоговірну. У цій справі 

Верховний касаційний суд Італії (Corte Suprema di Cassazione), встановлюючи, 

який суд має юрисдикцію щодо розгляду спору, намагався дати належну 

кваліфікацію переддоговірних відносин. У зв’язку з цим італійський суд 

звернувся до Суду ЄС щодо тлумачення статті 2, частин першої і третьої 

статті 5 Брюссельської конвенції 1968 року. Таким чином, Суд ЄС мав 

визначити, чи підпадають такі відносини під сферу регулювання частини 

третьої статті 5 Брюссельської конвенції 1968 року, що стосується деліктів або 

квазіделіктів і наділяє юрисдикцією суд держави, де відбулася дія, що 

спричинила заподіяння шкоди, чи такі дії підпадають під сферу регулювання 

частини першої статті 5 цієї конвенції, що наділяє юрисдикцією суди місця 

виконання зобов’язання [159]. 

Суд ЄС вирішив кваліфікувати проблему як таку, що має позадоговірну 

природу. Згідно з позицією Суду ЄС вимоги про відшкодування збитків, 

заподіяних у результаті недобросовісного припинення переговорів, за 

відсутності вільно прийнятих однією стороною щодо другої сторони 

зобов’язань під час переговорів щодо укладення договору, є питанням, що 

відповідно до змісту частини третьої статті 5 Брюссельської конвенції 

1968 року належить до правопорушень, деліктів або квазіделіктів [159]. 

Аналіз вищенаведеної позиції засвідчує, що Суд ЄС розрізняє два типи 

переддоговірної відповідальності. Іншими словами, Суд розрізняє ситуацію, 

коли одна із сторін не вважає себе зв’язаною вільно прийнятими 

зобов’язаннями перед другою стороною у зв’язку з переговорами про 
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укладення договору, і ситуацію, коли одна сторона припускає себе зв’язаною 

зобов’язаннями, вільно прийнятими щодо другої сторони у зв’язку з веденням 

таких переговорів. І якщо в першому випадку відповідальність 

характеризується як позадоговірна, відповідальність, що виникає з порушення 

зобов’язання, вільно прийнятого однією стороною щодо другої сторони 

внаслідок переговорів з метою укладення договору, є типом договірної 

відповідальності. Згідно з рішенням у справі Tacconi відповідальність, що 

виникає під час переговорів щодо укладення договору, є недоговірним типом 

відповідальності, якщо тільки вона не виникає з порушення зобов’язання, 

вільно прийнятого однією стороною щодо другої сторони у зв’язку 

з переговорами з метою укладення договору [160, c. 359]. 

У європейській доктрині міжнародного приватного права [143, с. 731] 

була висловлена точка зору, що з прийняттям регламентів «Рим I» і «Рим II» всі 

види відповідальності, що випливають з переддоговірних відносин між 

сторонами (включаючи вимоги, що виникають з culpa incontrahendo за змістом 

статті 12 Регламенту «Рим II»), мають бути кваліфіковані як позадоговірні. 

Таким чином, на думку цих вчених, стаття 12 Регламенту «Рим II» відходить 

від рішення у справі Tacconi. 

На нашу думку, кваліфікація переддоговірної відповідальності 

в регламентах «Рим I» і «Рим II» вбудовується в одну лінію з практикою Суду 

ЄС, тому ми не можемо погодитися з вищезазначеною точкою зору з таких 

міркувань. 

По-перше, пункт 7 преамбули Регламенту «Рим I» і пункт 7 преамбули 

Регламенту «Рим II» чітко встановлюють, що матеріальна сфера застосування 

і положення цих регламентів мають бути сумісними з Регламентом 

«Брюссель I» [135]. З цього випливає, що положення про право, що 

застосовується до переддоговірної відповідальності, в кожному регламенті 

мають інтерпретуватися відповідно до прецедентного права Суду ЄС з даного 

питання. По суті, колізійне правило, передбачене статтею 12 Регламенту 

«Рим II», має бути деталізовано з урахуванням справи Tacconi. 
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По-друге, стаття 12 Регламенту «Рим II» визначає право, що підлягає 

застосуванню до позадоговірних зобов’язань, прийнятих під час переговорів, 

що передували укладенню договору. Формулювання цієї статті передбачає, що 

існують два типи зобов’язань на стадії переговорів: договірні зобов’язання та 

позадоговірні зобов’язання, і лише позадоговірні зобов’язання охоплюються 

статтею 12 Регламенту «Рим II». Як бачимо, європейський законодавець 

врахував існування двох типів переддоговірної відповідальності у сфері колізії 

законів: договірного та позадоговірного типу переддоговірної відповідальності. 

Стаття 12 Регламенту «Рим II» визначає право, що застосовується до 

позадоговірного типу переддоговірної відповідальності. Іншими словами, 

положення статті 12 визначають право, що застосовується до переддоговірної 

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

однією стороною щодо другої сторони у зв’язку з веденням переговорів з метою 

укладення договору. Отже, стаття 12 Регламенту «Рим II» визначає право, що 

застосовується до типу переддоговірної відповідальності, який Судом ЄС 

у справі Tacconi був охарактеризований як позадоговірний. 

По-третє, Регламент «Рим I», що прямо виключає зобов’язання, які 

випливають з дій до укладення договору, зі своєї сфери застосування, виключив 

такі зобов’язання лише настільки, наскільки вони підпадають під сферу 

регулювання статті 12 Регламенту «Рим II». Зважаючи на ці положення, 

можемо зробити висновок, що європейський законодавець не мав наміру 

охарактеризувати всі вимоги, що випливають з переддоговірних відносин, як 

позадоговірні, а лише прагнув окреслити сферу застосування статті 12 

Регламенту «Рим II». Це положення тільки виключило зі сфери застосування 

culpa in contrahendo, оскільки вона визначається статтею 12 Регламенту 

«Рим II». Таким чином, переддоговірна відповідальність, яка кваліфікована як 

договірна в рішенні у справі Tacconi, все ж підпадає під сферу дії Регламенту 

«Рим I», тоді як переддоговірна відповідальність, охарактеризована як 

позадоговірна в рішенні у справі Tacconi, виходить за межі сфери застосування 

цього регламенту. 
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По-четверте, Суд ЄС вирішив кваліфікувати певні вимоги, що 

випливають з переддоговірних відносин, як договірні, з тим щоб врахувати 

існування зобов’язань, зумовлених обіцянками сторін, зробленими на стадії 

переговорів. Договірна характеристика таких претензій бере до уваги право 

сторін вільно організовувати свої переддоговірні відносини.  

Так, сторони мають право оформити свої переддоговірні відносини 

шляхом укладення попередньої угоди, що передбачає обов’язок сторін укласти 

відповідний основний договір у майбутньому. У зв’язку з цим ми вважаємо, що 

договірна характеристика вимог про відповідальність, які випливають 

з порушення попередньої угоди, має бути підтримана і в сфері колізії законів. 

Така кваліфікація гарантує, що питання про переддоговірні зобов’язання, що 

виникають з порушення попередніх домовленостей, будуть 

підпорядковуватися закону, який регулює попередню угоду, що, на нашу 

думку, більшою мірою відповідає характеру даних зобов’язань і намірам сторін. 

Вважати інакше – означало б спотворити наміри сторін, оскільки будь-

які вимоги за попередньою угодою визначалися б на підставі статті 12 

Регламенту «Рим II». У такому разі застосування до попередньої згоди сторін 

правила, передбаченого статтею 12 Регламенту «Рим II», означало б 

підпорядкування відповідальності, що виникає в результаті порушення 

попередньої угоди, закону договору на стадії переговорів (lex contractus in 

negotio). Застосування цього положення підпорядковуватиме існуючі відносини 

сторін за чинною попередньою угодою закону передбачуваного договору. Таке 

колізійне рішення буде тим більш дивним, оскільки сторони не мали наміру 

поширювати застосування законодавства, що регулює інший договір, на їхню 

попередню угоду.  

Більше того, виділення договірного типу переддоговірної 

відповідальності (з характерними для нього колізійними правилами) 

узгоджується і з принципом автономії волі сторін, відповідно до якого сторони 

можуть вільно структурувати і організовувати свої не лише договірні, а й 

переддоговірні відносини. 
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Таким чином, виділення договірного і позадоговірного типів 

переддоговірної відповідальності продиктовано характером переддоговірних 

зобов’язань сторін і знаходить підтримку в європейській юриспруденції – і в 

регламентах «Рим I» і «Рим II», і в прецедентній практиці Суду ЄС з питань 

юрисдикції. Справді, кожного разу, коли переддоговірна відповідальність не 

виникає з порушення договірних зобов’язань, встановлених у зв’язку 

з переговорами з метою укладення договору, вона характеризується як 

позадоговірна і підпадає під сферу регулювання Регламенту «Рим II». І навпаки, 

якщо переддоговірна відповідальність виникає з порушення таких зобов’язань, 

вона характеризується як договірна і підпадає під сферу регулювання 

Регламенту «Рим I». 

Як зазначалося вище, Регламент про право, яке підлягає до застосування 

до договірних зобов’язань («Рим I») прямо виключає зобов’язання, що 

випливають з дій до укладення договору, зі сфери свого застосування. Оскільки 

такі зобов’язання прямо виключені зі сфери Регламенту «Рим I», постає питання 

про ступінь такого виключення. 

Широко визнано, що Регламент про право, яке підлягає застосуванню до 

договірних зобов’язань («Рим I») і Регламент про право, яке підлягає 

застосуванню до недоговірних зобов’язань» («Рим ІІ») повинні тлумачитися 

разом, оскільки сфера застосування кожного з них виключає можливість 

застосування іншого [136, c. 61]. Дійсно, в міжнародному приватному праві для 

цілей визначення права будь-яке зобов’язання, що виникає у сфері цивільних 

або комерційних відносин, має або договірну, або позадоговірну природу, воно 

не може бути тим і іншим одночасно. 

Відзначимо, що концепція позадоговірних зобов’язань є залишковим 

продуктом. Ця концепція визначається негативно і охоплює зобов’язання, які 

не є договірними. Наприклад, Т.С. Ківалова визначає позадоговірні 

зобов’язання як такі, що «виникають не на підставі домовленості учасників 

цивільних відносин (договору), а внаслідок наявності обставин, прямо вказаних 

у законі» [161, с. 81]. Близьку позицію займає і Н.Ю. Голубєва: «Договірні 
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зобов’язання виникають на підставі угоди між суб’єктами договору <…>. 

Недоговірні зобов’язання виникають за відсутності погодженої волі його 

учасників <…> Визначальним фактором у недоговірних зобов’язаннях є саме 

відсутність погодженої волі суб’єктів» [162, с. 243]. 

Звідси випливає, що зобов’язання, виключені зі сфери Регламенту «Рим 

I», характеризуються як позадоговірні і неминуче потрапляють у сферу дії 

Регламенту «Рим II» [151, с. 48]. Саме так, на нашу думку, слід розуміти 

інститут culpa in contrahendo в європейському міжнародному приватному праві, 

який був прямо виключений зі сфери регулювання Регламенту «Рим I» і, таким 

чином, підпадає під дію Регламенту «Рим II». Зокрема, стаття 1 Регламенту 

«Рим I» виключає зі сфери його застосування зобов’язання, що випливають 

з дій до укладення договору, тоді як пункт 10 преамбули Регламенту «Рим I» 

говорить, що зобов’язання, що виникають внаслідок ділових переговорів, які 

передували укладенню договору, підпадають під дію статті 12 Регламенту «Рим 

ІІ», а отже, мають бути виключені зі сфери застосування Регламенту «Рим І». 

Якщо стаття 1 Регламенту «Рим I» виключає зі сфери свого застосування 

зобов’язання, які виникають внаслідок ділових переговорів, що передують 

укладенню договору (пункт «i» частини другої статті 1), стаття 12 Регламенту 

«Рим II» охоплює тільки позадоговірні зобов’язання, що виникають внаслідок 

ділових переговорів, які передували укладенню договору. Розбіжності 

у формулюваннях регламентів «Рим I» і «Рим II» призводять до колізії 

в кваліфікації переддоговірної відповідальності в європейському 

міжнародному приватному праві. 

Стаття 1 Регламенту «Рим I» залишає місце для двох можливих 

інтерпретацій. 

Згідно з першою інтерпретацією стаття 1 Регламенту «Рим I» виключила 

зі своєї сфери всі зобов’язання, що виникають внаслідок ділових переговорів. 

І дійсно, всі зобов’язання, що випливають з переддоговірних відносин сторін, 

у тому числі й вимоги, що виникають з culpa in contrahendo у сенсі статті 12 

Регламенту «Рим II», будуть характеризуватися як позадоговірні [155]. Таке 
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тлумачення спрямовано на забезпечення однаковості кваліфікації, оскільки 

воно характеризує всі типи переддоговірної відповідальності як позадоговірні, 

проте воно суперечить прецедентному праву Суду ЄС щодо юрисдикції, 

а також принципу автономії волі сторін, що дозволяє сторонам організовувати 

свої переддоговірні відносини шляхом укладення попередньої угоди. 

Згідно з другою інтерпретацією стаття 1 Регламенту «Рим I» виключила 

зобов’язання, що виникають внаслідок ділових переговорів, лише настільки, 

наскільки вони підпадають під сферу регулювання статті 12 Регламенту «Рим 

II» [129]. Насправді Регламент «Рим I» виключив зі сфери його дії тільки 

позадоговірні зобов’язання, що виникають внаслідок ділових переговорів, але 

вимоги про відповідальність договірного типу, що виникає із переддоговірних 

відносин, підпадають під сферу його дії. 

Незважаючи на те, що друга інтерпретація також призводить до різної 

кваліфікації, тоді як європейський законодавець прагнув до забезпечення 

однаковості, вона, на нашу думку, є більш справедливою.  

По-перше, стаття 1 Регламенту «Рим I» виключає зі сфери застосування 

цього регламенту лише зобов’язання, що виникають внаслідок переговорів 

щодо укладення договору. Логічно, що відповідальність за порушення 

договірних зобов’язань, які випливають з угоди, укладеної у зв’язку з діловими 

переговорами, що передували укладенню остаточного договору (такі як 

зобов’язання, що випливають з попередньої угоди), не підпадає під дію 

виключення статті 1 Регламенту «Рим I».  

По-друге, у пункті 10 преамбули Регламенту «Рим I» визначено, що 

зобов’язання, які виникають внаслідок ділових переговорів, що передували 

укладенню договору, охоплюються статтею 12 Регламенту «Рим ІІ», тому такі 

зобов’язання мають бути виключені зі сфери дії Регламенту «Рим I». Іншими 

словами, стаття 1 Регламенту «Рим I» призначена тільки для збереження 

матеріальної сфери статті 12 Регламенту «Рим II» шляхом вилучення зі сфери 

регулювання Регламенту «Рим I» вимог щодо переддоговірних зобов’язань, які 

охоплюються статтею 12 Регламенту «Рим II». Так чином, необхідно визначити 



135 

контури категорії culpa in contrahendo, встановлені у статті 12 Регламенту 

«Рим II», з метою визначення того, які вимоги виходять за рамки Регламенту 

«Рим I». 

Пункт 30 преамбули Регламенту «Рим II» наділив поняття culpa in 

contrahendo автономним змістом, яке не обов’язково інтерпретується у значенні 

національного права: «Culpa in contrahendo в цілях цього Регламенту 

є автономним поняттям і не має обов’язково тлумачитися у значенні 

національного права. Воно повинно включати порушення обов’язку 

інформування і розрив переговорів про укладення договору. Стаття 12 

застосовується лише до позадоговірних зобов’язань, які безпосередньо 

пов’язані з діловими переговорами, що проводяться перед укладенням 

договору. Відповідно якщо в ході переговорів про укладення договору 

заподіюється шкода здоров’ю особи, то повинні застосовуватися стаття 4 або 

інші доречні положення цього Регламенту» [131]. 

Автономний зміст, що надається culpa in contrahendo, порушує питання 

про предметну сферу статті 12 Регламенту «Рим II», при встановленні якої 

необхідно враховувати таке: 

1`) основний обсяг статті 12 Регламенту «Рим II» має визначатися 

відповідно до прецедентного права Суду ЄС щодо юрисдикції, а також згідно 

з нормативними положеннями європейських інструментів міжнародного 

приватного права; 

2) основний обсяг статті 12 Регламенту «Рим II» має тлумачитися 

відповідно до основної сфери регулювання Регламенту «Рим I», оскільки обсяг 

регулювання кожного з регламентів виключає інший. У результаті стаття 12 

Регламенту «Рим II» охоплює лише переддоговірну відповідальність, яка була 

виключена з Регламенту «Рим I»; 

3) основний обсяг статті 12 Регламенту «Рим II» має визначатися 

відповідно до пункту 30 преамбули цього регламенту. 

Аналіз статті 12 Регламенту «Рим II», виходячи із зазначених принципів, 

дає підстави зробити висновок, що сфера дії даної статті поширюється не на всі 
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типи переддоговірної відповідальності, а обмежується тільки такими 

питаннями:  

• охоплює лише позадоговірні зобов’язання;  

• охоплює лише позадоговірні зобов’язання, що мають прямий зв’язок 

з діями щодо укладення договору. 

Для того щоб визначити матеріальну сферу дії статті 12 Регламенту 

«Рим II», необхідно дати тлумачення формулювання цього положення 

відповідно до пункту 30 преамбули цього регламенту. У світлі цього пункту 

можна визначити, які позадоговірні зобов’язання виключаються зі сфери дії 

статті 12 Регламенту «Рим II» і які позадоговірні зобов’язання підпадають під 

сферу його дії. 

Пункт 30 преамбули Регламенту «Рим II» прямо виключає зі сфери дії 

статті 12 ситуації, коли переговори тільки забезпечують контекстну рамку 

шкоди [151, с. 46]. Так, згідно з цим пунктом шкода здоров’ю особи, заподіяна 

на стадії переговорів, не пов’язана безпосередньо з веденням переговорів щодо 

укладення договору. У цій ситуації відповідальність винного не може бути 

охарактеризована як переддоговірна для цілей Регламенту «Рим II», але 

потрапляє під загальне колізійне правило, передбачене статтею 4 цього 

регламенту. 

Виключивши цей тип відповідальності зі сфери статті 12 Регламенту 

«Рим II», європейський законодавець, без сумніву, мав на увазі справу 

Bananenschale, розглянуту Верховним судом Німеччини [101, c. 200], в якій суд 

ухвалив, що клієнт, який послизнувся на банановій шкірці в універмазі, має 

право на компенсацію відповідно до доктрини culpa in contrahendo. 

Поняття позадоговірних зобов’язань, які безпосередньо пов’язані 

з діловими переговорами, що проводяться перед укладенням договору, та 

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 зобовязань:  
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1) зобов’язання, що виникають з дій, які впливають на укладення 

договору, щодо якого ведуться переговорів;  

2) зобов’язання, що виникають з порушення позадоговірного обов’язку 

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

передували укладенню договору. 

Стаття 12 Регламенту «Рим II» охоплює відповідальність, що виникає 

з дій, які впливають на укладення договору та призводять до заподіяння шкоди. 

Такі дії, що відбуваються до укладення договору, впливають на укладення 

договору в двох напрямах – вони або зумовлюють його укладення, або 

запобігають його укладенню [143, с. 732]. 

Culpa in contrahendo, що тягне за собою укладення договору, охоплює 

дві категорії ситуацій.  

По-перше, вона охоплює ситуації, коли culpa in contrahendo обумовлює 

укладення недійсного договору. Як, наприклад, коли договір був укладений 

внаслідок примусу, обману або порушення обов’язку розкриття інформації 

[151]. У такій ситуації договір не був би укладений, якби не було порушення 

обов’язку. 

По-друге, вона охоплює ситуації, коли поведінка недобросовісної 

сторони вплинула на істотні умови договору, не обов’язково зумовлюючи 

недійсність договору. У такому разі контракт був би укладений, незважаючи на 

протиправну поведінку, хоч і на інших умовах. Поведінка недобросовісної 

сторони привела до укладення договору, менш сприятливого для її контрагента, 

зокрема, внаслідок порушення обов’язку інформування, за дотримання якого 

повне розкриття інформації зумовило б укладення іншого договору. Вона також 

охоплює ситуації, коли спотворення інформації або примус призводить не до 

недійсності договору, а до зміни його умов [146]. 

Culpa in contrahendo, що перешкоджає укладенню договору, охоплює 

ситуації, коли договір не був укладений внаслідок поведінки недобросовісного 

контрагента. Наприклад у разі, якщо сторона незаконно відкликала свою 

пропозицію або недобросовісно припинила переговори. Така ситуація 
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передбачена пунктом 30 преамбули Регламенту «Рим II», в якому говориться, 

що стаття 12 повинна включаюти порушення обов’язку інформування і розрив 

переговорів про укладення договору. 

 

3.3. Колізійні питання переддоговірної відповідальності 

 

3.3.1. Загальні зауваження 

Щоб встановити застосовне право (компетентний правопорядок), 

необхідно визначити застосовні колізійно-правові норми, а також вирішити 

проблеми, пов’язані із встановленням змісту права, що застосовується, 

відповідно до цих колізійних правил (передовсім це проблема правової 

кваліфікації, конфлікт кваліфікації). Ці питання тісно переплетені, оскільки 

вибір колізійного правила визначається багато в чому змістом (правовою 

кваліфікацією) юридичних понять, до яких вони застосовуються. Тому 

необхідно враховувати логіку колізійного регулювання, закладену в формулах 

прикріплення. 

Зокрема, формули колізійного прикріплення, використані в Римській 

конвенції про право, що застосовується до договірних зобов’язань (далі – 

Римська конвенція 1980 року) і згодом в однойменному колізійному 

Регламенті ЄС («Рим I»), дозволяють розуміти договірні зобов’язання як 

правовідносини, що зв’язують їх учасників (суб’єктів зобов’язання) 

обов’язком виконати договірну обіцянку, повноваженням витребувати її 

виконання, а також компенсувати збитки, викликані її невиконанням. Ця 

інтерпретація виходить із взаємопов’язаних колізійних прив’язок, що 

використовуються в Римській конвенції 1980 року. Таке розуміння 

зобов’язання в цілому відповідає положенням вітчизняної доктрини 

цивільного права. 

Однак сфера дії Римської конвенції 1980 року [163] не обмежується 

зобов’язаннями, що випливають з угоди сторін. Так, пункт 1 статті 10, що 

розкриває сферу дії застосовного права, відносить до договірного статуту 
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також і наслідки недійсності договорів. Аналогічним чином сферу дії 

застосовного права визначає і стаття 47 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» [133]. Можна погодитися з О.П. Бортом у тому, що «перелік 

питань, який охоплюється сферою дії договірного статуту, не є вичерпним, 

а лише зразковим і, цілком очевидно, неповним» [164, с. 9]. 

Стандарти поведінки, функціонально пов’язані з укладанням договорів 

або виконанням договірних обов’язків, такі як переддоговірні обов’язки 

розкриття інформації, співпраці, добросовісності, спрямовані на забезпечення 

правильного формування угоди сторін, а також обов’язок компенсувати 

збитки, заподіяні їх невиконанням, можуть, відповідно, бути включені у сферу 

дії Римської конвенції 1980 року і Регламенту «Рим I», хоча вони і виникають 

швидше в силу закону, аніж угоди сторін.  

Наприклад, у статті 9 проекту Закону України «Про аукціони» (№ 7002 

від 19.07.2010, знятий з розгляду 20.09.2011) передбачалося, що «у разі якщо 

порушення порядку підготовки та проведення аукціону перешкодило 

зацікавленій особі взяти участь або перемогти на аукціоні, організатор 

аукціону зобов’язаний сплатити такій особі штраф у розмірі гарантійного 

внеску або у розмірі трьох відсотків ринкової вартості майна (права 

користування майном) залежно від того, який розмір є більшим» [165]. При 

цьому, як відзначають А.М. Мірошниченко та Ю.Ю. Попов, «розробників 

проекту не збентежило, що в частині першій статті 549 Цивільного кодексу 

України неустойка визначена лише для випадків порушення зобов’язання» 

[166, c. 161]. Іншими словами, розробники проекту Закону України «Про 

аукціони» визнають виникнення певного зобов’язання вже на стадії 

переддоговірних відносин сторін. 

Застосування до переддоговірних зобов’язань статуту передбачуваного 

(планованого) договору дозволяє підпорядкувати одному закону тісно 

пов’язані відносини (переддоговірні відносини і обов’язок відшкодувати 

збитків, що виникли в результаті їх невиконання, з одного боку, і договірні 

відносини, на укладення яких вони спрямовані, – з другого), що забезпечує 
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певний ступінь узгодженості їх правового регулювання. Таке рішення 

видається доцільним, також якщо врахувати 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. 

Абсолютні зобов’язання, що накладаються на всіх для захисту 

абсолютних прав і обов’язків з виплати компенсації за шкоду, заподіяну 

порушенням таких відносин, залишаються поза сферою дії Римської конвенції 

1980 року та Регламенту «Рим І». З точки зору колізійного регулювання, такі 

зобов’язання підпадають під сферу дії lex loci delicti. Таке рішення видається 

найбільш придатним щодо порушення певних переддоговірних обов’язків, які 

можуть зачіпати суспільний інтерес, на захист якого спрямовані деліктні 

правила. Наприклад, переддоговірні обов’язки розкриття інформації, які, крім 

захисту приватних інтересів, спрямовані також на захист громадських інтересів, 

таких як відкритість ринку, чесна конкуренція, стабільність цін тощо. 

Однак якщо провести порівняння переддоговірної відповідальності 

з деліктною відповідальністю, застосування lex loci навряд чи є доречним: 

охоронюваним законом інтересом є очікування того, що договір набере чинності, 

а не абсолютне право; заподіяна шкода є суто економічною; і порушник, 

і потерпілий можуть бути визначені заздалегідь (тобто мова йде про відносні 

зобов’язання). Крім того, обов’язок з відшкодування збитків за переддоговірною 

відповідальністю виникає із здійснення права припинення переддоговірних 

відносин, які тісно пов’язані з укладенням договору. Тому видається за доцільне 

застосовувати до переддоговірних відносин колізійні правила, що стосуються 

договірних зобов’язань. 

Як вже згадувалося, стаття 3 Римської конвенції 1980 року дозволяє 

сторонам вибрати право, що застосовується до договірних зобов’язань, які 

охоплюються положеннями цієї конвенції. На користь такого колізійного 

рішення висувається безліч аргументів. Передовсім про те, що принцип 
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автономії волі найкращим чином відповідає цивільно-правовій природі 

договірних зобов’язань, в основі правового регулювання яких лежить принцип 

свободи договору. Як влучно зазначає Дж. Лью (J. Lew), «сьогодні всім 

зрозуміло, і мало хто все ще сперечається з тим, що для міжнародних 

комерційних відносин визначеність є суттєвою, однаковість – бажаною, 

а передбачуваність – абсолютною необхідною» [167, c. 80]. Тільки принцип 

автономії волі з високим ступенем ефективності здатний нині задовольнити 

цей інтерес [168, с. 364]. Крім того, використання принципу автономії волі, як 

зазначає А.В. Асосков, спрощує завдання суду: «чіткий вибір сторонами 

матеріального права певної держави звільняє суд від необхідності 

застосування непростих за своїм змістом об’єктивних колізійних норм, які 

зазвичай включають відразу кілька різних критеріїв, що перебувають 

у складній взаємодії між собою (наприклад, критерії характерного виконання 

і найбільш тісного зв’язку)» [169]. 

Вибір права, що може бути застосовано до переддоговірних 

зобов’язань, 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, що застосовується, відповідно до 

пункту 1 статті 4 Римської конвенції 1980 року застосовується право держави, 

з якою остаточний договір найтісніше пов’язаний. Згідно з частиною другою 

статті 4 Регламенту «Рим І» договір має найбільш тісний зв’язок з державою, 

в якій сторона, що здійснює виконання, характерне для даного договору, має 

на момент укладення договору своє звичайне місцезнаходження. 

Застосування права такої держави до регулювання переддоговірних 

зобов’язань сторін, а також до відповідальності за шкоду, заподіяну їх 

невиконанням, є розумним, по-перше, оскільки означає застосування закону, 

який найбільш відомий сторонам, а по-друге, відповідає законним 
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очікуванням сторін. 

І дійсно, саме сторона характерного виконання (дебітор) має 

дотримуватися найбільшої кількості правових положень не лише при 

виконанні договору, а також і при його укладанні. У разі здійснення 

професійної або комерційної діяльності стороною характерного виконання 

(дебітором), саме ця діяльність є предметом правового регулювання, що 

є чинним у місці звичайного місцезнаходження цієї сторони. Відтак дебітор 

є стороною, інтереси якої найбільшою мірою будуть зачеплені у разі 

застосування закону іншої сторони. Отже, дебітор має виправдані очікування, 

що буде застосовуватися саме його закон. Інша сторона, як видається, має 

поділяти такі очікування, оскільки вона взяла на себе ризик застосування 

іноземного закону, коли звернулася до фізичної чи юридичної особи, 

заснованої за кордоном. Причому факт, чи був укладений договір, чи 

переговори були перервані до укладення договору, не є вирішальним. 

Застосування lex loci delicti commissi до деліктів обґрунтовано такими 

міркуваннями. 

Згідно із загальною практикою дії регулюватимуться правом, яке 

є чинним у державі, де вони здійснюються. У такий спосіб закон встановлює 

межі діяльності, визначаючи, які типи ситуацій породжують зобов’язання 

з відшкодування шкоди, заподіяної іншим. Тому застосування lex loci 

відповідає власним очікуванням деліквента. Те саме можна сказати і про 

очікування потерпілого оперувати в цивільному обороті без допущення 

заподіяння шкоди з боку інших. Застосовність lex loci також відповідає 

інтересам держави щодо запобігання деліктній поведінці в межах своєї 

території. 

У разі переддоговірної відповідальності, яка випливає з введення 

в оману або протиправного припинення переговорів, locus delicti є місцем, де 

введення в оману, обман чи інша заява була озвучена постраждалій стороні. 

Важливе виключення із застосування lex loci передбачено в частині 

другій статті  49 Закону України «Про міжнародне приватне право»: «Права 
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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» [133]. 

Причини, що лежать в основі цього положення (які головним чином 

продиктовані бажанням забезпечити застосування того права, яке 

презюмовано передбачалося сторонами), мають дозволити аналогічне 

зміщення lex loci на користь закону, що регулює договірні, сімейні або інші 

відносини між деліквентом і постраждалим, якщо деліктна поведінка та її 

наслідки мають суттєві зв’язки з цими відносинами. Це може бути у разі, 

наприклад, коли обов’язки сторін випливають із цих договірних та інших 

відносин, і locus delicti є абсолютно випадковим. 

У випадках, пов’язаних з вимогами про переддоговірну відповідальність 

за заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну, такі міркування можуть 

привести до застосування закону договору або передбачуваного договору, а не 

lex loci.  

Наприклад, припустимо, автомобіль був пошкоджений під час тест-

драйву з вини імовірного покупця. Якщо закон держави А, в якій продавець має 

місцезнаходження, повинен застосовуватися до договору, але аварія сталася 

в державі Б, де відбулося заподіяння шкоди, і ці два закони відрізняються щодо 

відповідальності покупця, слід застосовувати закон держави А, оскільки це та 

держава, з якою є тісний зв’язок, тоді як місце заподіяння або настання шкоди 

було випадковим. Більше того, за таких умов lex contractus є найбільш 

відповідним правом, застосування якого, найбільш імовірно, очікували сторони 

зобов’язання. 

Інший приклад. Переговори щодо укладення договору купівлі-продажу 

були розірвані у Франції, а перспективний продавець був резидентом 

Німеччини. Французький і німецький закони потенційно можуть бути 

застосовані до переддоговірної відповідальності, яку тягне за собою 

порушення переговорів. Відповідно до французького законодавства – lex loci 

delicti – ситуація буде характеризуватися як така, що належить до сфери 
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деліктного права, відповідно буде застосовуватися стаття 1382 Цивільного 

кодексу Франції. Згідно з німецьким правом ситуація буде регулюватися 

місцевими правилами щодо договірної відповідальності, тобто підпадає під 

дію статті 3 (якщо сторони обрали застосовне право в попередніх угодах) 

і статті 4 Римської конвенції 1980 року. Таким чином виникає конкуренція 

застосовного законодавства. 

У таких випадках можливі три варіанти вирішення.  

Першим із них є виняткове застосування правил однієї з конкуруючих 

форм відповідальності: такий варіант може бути прийнято, коли закони, 

з якими мають зв’язок ці відносини, припускають таке вирішення (наприклад, 

коли обидва закони дотримуються системи неконкуренції відповідальності). 

Так, у французькому праві цивільна відповідальність традиційно розділена 

між деліктним та договірним правом. Це правило випливає з принципу non-

cumul des або принципу уникнення конкуренції дій, який вказує на те, що 

договірна і деліктна відповідальність не можуть бути застосовані одночасно 

або доповнювати один одного. Договірна відповідальність накладає санкції 

у разі недотримання договірних зобов’язань, тоді як деліктна застосовує 

санкції у разі порушення правил поведінки, встановлених законом, звичаєм 

або судовою практикою [170]. 

Другий підхід полягає в кумуляції цих правил шляхом заявлення 

одного позову, що має декілька правових підстав. Він може бути прийнятий, 

якщо конкуруючі правила приводять до одного й того самого результату. 

Як третій варіант можливе поєднання тих аспектів конкуруючих 

правил, які є найбільш сприятливими для потерпілої сторони, або 

застосування в цілому правил того виду відповідальності, який обирається 

потерпілим. Саме останнє рішення найбільш відповідає сучасним тенденціям 

міжнародного приватного права, оскільки потерпіла сторона набуває право на 

відшкодування шкоди згідно з колідуючими законами, кожен із яких можна 

застосувати відповідно до колізійного регулювання держави суду. 
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Зазначені колізійні рішення можуть передбачати певну корекцію 

результату, зазначеного колізійним правилом, наприклад, шляхом 

розширення сфери дії одного з потенційних leges causae, якщо це потрібно для 

забезпечення дотримання оціночних суджень, що лежать в основі застосовних 

правових норм. Можливі також ситуації, коли вимоги з переддоговірних 

зобов’язань підтримуються всіма пов’язаними з ними правовими системами, 

проте жодна з них не може бути застосована відповідно до колізійних норм 

права держави суду.  

Наприклад, припустимо, що А ввів в оману Б щодо характеристик 

товару, який він йому продав, і що таке спотворення фактів відбулося 

в Німеччині. Наслідки помилки Б будуть регулюватися (відповідно до 

пункту 1 статті 8 з урахуванням положень пункту 2 статті 4 Римської 

конвенції 1980 року) англійським законом, якщо А проживає в Англії. 

Відповідно до англійського права А несе відповідальність за заподіяння 

деліктної шкоди. Проте англійські деліктні правила не є застосовними, 

оскільки Англія не є locus delicti commissi (державою місця заподіяння шкоди). 

У Німеччині обман А є формою culpa in contrahendo, до якої застосовуються 

місцеві правила щодо договірної відповідальності. Вони також не можуть бути 

застосовані, бо німецький закон не є lex contractus. 

У такому разі виникає прогалина правового регулювання: згідно 

з колізійним правом держави форуму немає норм матеріального права, які 

застосовуються до вимог за переддоговірними зобов’язаннями, хоча кожен із 

правопорядків, з якими відносини мають зв’язок, буде підтримувати претензії 

Б. Така ситуація зачіпає законні очікування Б. Отже, такий результат, 

встановлений колізійними нормами, має бути підкоригований судом шляхом 

застосування рішення, що є загальним для обох систем, або, якщо це 

неможливо, правил, найбільш сприятливих для потерпілої сторони. 

Наведені приклади актуалізують уніфікацію колізійного регулювання. 

«На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин, – пише В.І. Кисіль, – 

дедалі більш істотного значення набувають питання удосконалення 
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і модернізації нормативних (передусім – законодавчих) засобів розв’язання 

колізійних питань, пов’язаних з розмежуванням компетенції різних 

правопорядків, які претендують на регулювання одного й того самого 

правовідношення, а також з визначенням порядку та умов екстериторіальної 

дії національних законів» [171, с. 225]. 

Як зазначалося, в міжнародному приватному праві існують два типи 

переддоговірної відповідальності – договірний і позадоговірний. Стаття 12 

Регламенту «Рим II» охоплює тільки два різновиди позадоговірної 

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

виникають з дій, які приводять до укладення або запобігають укладенню 

договору в ході переговорів. По-друге, вона охоплює зобов’язання, що 

випливають з порушення позадоговірного переддоговірного обов’язку або 

зобов’язання, яке виникає на етапі переговорів. Ці два різновиди 

позадоговірної відповідальності регулюються правом, яке визначається на 

основі колізійної прив’язки до права договору, тобто права, яке застосовується 

до договору або яке підлягало б застосуванню до нього, якби договір був 

укладений. 

У статті 12 Регламенту «Рим II» передбачаються дві групи колізійних 

правил: загальне колізійне правило і субсидіарні колізійні норми [155, с. 466]. 

Ці правила є диспозитивними і можуть бути змінені сторонами, які можуть 

підпорядкувати свої переддоговірні відносини праву за своїм вибором [172, 

110]. Стаття 14 Регламенту «Рим II» дозволяє сторонам підпорядкувати 

позадоговірні зобов’язання праву за своїм вибором – шляхом угоди, укладеної 

після подій, що зумовили настання шкоди, або шляхом угоди, досягнутої до 

подій, що зумовили настання шкоди, якщо всі сторони здійснюють 

комерційну діяльність. Оскільки culpa in contrahendo є різновидом 

позадоговірної відповідальності, що підпадає під сферу дії Регламенту 

«Рим II», сторони можуть на основі статті 14 цього регламенту 

підпорядкувати претензії, що випливають з culpa in contrahendo, обраному 

ними праву. 
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Вибір права може бути зроблений сторонами при дотриманні будь-якої 

з двох таких умов. По-перше, сторони можуть підпорядкувати претензії, що 

випливають з culpa in contrahendo, праву на свій вибір, після того як мала місце 

протиправна поведінка, що призвела до заподіяння шкоди. У такому разі 

сторони погоджуються підпорядкувати їхні переддоговірні відносини праву, 

що регулюватиме відносини, які виникли до угоди сторін про вибір права, 

з наданням йому зворотної дії. По-друге, сторони можуть підпорядкувати їхні 

переддоговірні відносини праву за своїм вибором на початку переговорів. Ця 

можливість відкрита лише для осіб, які здійснюють комерційну діяльність. 

Ця друга опція дуже зручна для сторін, які ведуть переговори з приводу 

складних комерційних угод протягом тривалого періоду часу. 

За відсутності вибору права, що регулюватиме переддоговірні 

відносини сторін, це право буде встановлено на підставі статті 12 Регламенту 

«Рим II», яка забезпечує загальні правила встановлення права, що 

застосовується до вимог, що виникають з culpa in contrahendo. Частина перша 

статті 12 Регламенту «Рим II» забезпечує загальне правило, що застосовується 

до вимог, які виникають з culpa in contrahendo: 

«Правом, що підлягає застосуванню до позадоговірних зобов’язань, які 

виникають внаслідок ділових переговорів, що передували укладенню 

договору, незалежно від того, фактично укладений договір чи ні, є право, що 

застосовується до договору або яке підлягало б застосуванню до нього, якби 

договір був укладений» [131]. 

Передбачивши це положення, європейський законодавець вирішив 

підпорядкувати претензії, що випливають з culpa in contrahendo, lex contractus 

in negotio, яким є право договору, щодо укладення якого ведуться переговори, 

замість lex delicti, яким є право, що зазвичай застосовується до недоговірних 

зобов’язань.  

Частина друга статті 12 Регламенту «Рим II» забезпечує допоміжне 

правило, яке визначає субсидіарні деліктні прив’язки, які застосовуються, 

коли lex contractus in negotio не може бути визначений. 
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Згідно з частиною першою статті 12 Регламенту «Рим II» вимоги, що 

випливають з culpa in contrahendo, підкоряються lex contractus in negotio, яким 

є право договору, з приводу якого ведуться переговори. Оскільки lex contractus 

in negotio регулює позадоговірні ситуації, воно виконує ту роль, яку зазвичай 

у деліктних відносинах виконує lex delicti. Насправді європейський 

законодавець запозичив колізійну прив’язку іншої категорії європейського 

міжнародного приватного права. Закріплення такого колізійного рішення 

дозволяє, дотримуючись позадоговірної характеристики culpa in contrahendo, 

встановлювати застосовне право на основі договірної колізійної прив’язки lex 

contractus in negotio. 

У зв’язку з цим виникає питання про встановлення застосовного lex 

contractus in negotio. 

Хоча частина перша статті 12 Регламенту «Рим II» не розмежовує 

випадки, коли договір, з приводу якого ведуться переговори, був укладений 

і коли такий договір так і не був укладений, визначення lex contractus in negotio 

залежить від результату переговорів сторін. Залежно від того, чи було 

укладено договір, щодо якого велися переговори, таким lex contractus in 

negotio буде право укладеного договору – lex contractus finalis або право 

передбачуваного договору – lex contractus putativus. 

Якщо culpa in contrahendo не запобігає укладенню договору, правом, 

що застосовується до переддоговірної відповідальності, є право, яке регулює 

укладений договір. Таким є випадок, коли порушення переддоговірних 

зобов’язань призводить до укладення недійсного договору або спотворення 

окремих його умов. Зокрема, якщо договір укладений шляхом введення 

в оману, з порушенням обов’язку розкриття певних істотних фактів, 

залякування чи примусу [146]. У такому разі до переддоговірної 

відповідальності застосовується право, що регулює укладений договір, – lex 

contractus finalis. 

Lex contractus finalis встановлюється відповідно до Регламенту «Рим I». 

За винятком договору перевезення, споживчого договору, договору 
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страхування та трудового договору, lex contractus finalis або безпосередньо 

обирається сторонами, або, у разі відсутності такого вибору, визначається на 

підставі статті 4 Регламенту «Рим I». 

 

3.3.2. Колізійні питання переддоговірної відповідальності договірного типу 

Згідно зі статтею 3 Регламенту «Рим I» lex contractus може бути 

обраний сторонами. Це положення необхідно відрізняти від положення, 

передбаченого статтею 14 Регламенту «Рим II», яке дозволяє сторонам 

підпорядкувати позадоговірні зобов’язання, що випливають з переддоговірної 

відповідальності, праву за їх вибором. У першому разі сторони вирішують 

підпорядкувати їхні договірні відносини обраному ними праву, а в другому – 

спеціально підпорядковують обраному ними праву свої переддоговірні 

відносини. Різниця між зазначеними двома положеннями є основоположною. 

Хоча стаття 12 Регламенту «Рим II» регулює переддоговірні відносини сторін 

у першому прикладі, його застосування виключається у другому прикладі. 

Слід зазначити, що сторони мають можливість підпорядкувати свої 

переддоговірні відносини одному праву, а договірні відносини – іншому [129]. 

При поширенні застосування права, обраного сторонами для 

регулювання їхніх договірних відносин, на переддоговірні відносини сторін 

договору виникає два питання. 

По-перше, вибір права сторонами порушує питання про дійсність 

застереження про вибір права. Якщо culpa in contrahendo внаслідок введення 

в оману або під примусом приводить до укладення договору, в якому 

міститься застереження про право, що застосовується, виникає питання про 

дійсність такого застереження. У такому разі питання про дійсність 

застереження про вибір права має бути вирішено до визначення права, що 

застосовується до переддоговірної відповідальності. Відповідно до пункту 5 

статті 3 Регламенту «Рим I» ці питання мають бути вирішені згідно 

з положеннями статей 10, 11 і 13 цього Регламенту. 

По-друге, питання про право, що застосовується, є невирішеним, якщо 
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сторони підпорядкували різні частини укладеного договору різним 

правопорядкам. Так, частина перша статті 3 Регламенту «Рим I» дозволяє 

добровільне dépeçage договору сторонами, які можуть узгодити право лише 

щодо однієї окремої частини договору. Згідно з цим положенням сторони 

можуть вибрати право, яке регулюватиме одну частину договору, а інша 

частина договору буде регулюватися іншим правом, яке або обирається ними, 

або залишається невизначеним. У випадках, коли сторони вдаються до 

добровільного dépeçage договору, виникає питання про визначення права, яке 

має застосовуватися до їхніх переддоговірних відносин. 

Регламент «Рим II» не дає відповіді на це питання, у зв’язку з чим 

можна запропонувати декілька можливих варіантів його вирішення. 

Першим рішенням може бути ігнорування множинного вибору сторін 

права (коли вони підпорядковують їхній договір різним правопорядкам) 

і застосування положень, передбачених статтею 4 Регламенту «Рим I», які 

визначають право, що регулює укладений договір за відсутності вибору права 

сторонами. 

Другим рішенням може бути підпорядкування переддоговірних 

відносин праву, що регулює укладення або дійсність укладеного договору, 

оскільки між чинністю договору і переддоговірною відповідальністю існує 

тісний зв’язок. 

Третє можливе рішення – вважати, що lex contractus in negotio не може 

бути встановлений і визначити право, що застосовується до culpa in 

contrahendo, на підставі пункту 2 статті 12 Регламенту «Рим II». 

За відсутності вибору сторонами права воно визначається відповідно 

до статті 4 Регламенту «Рим I». Це положення встановлює загальний порядок 

визначення застосовного права за відсутності вибору права сторонами [143, 

с. 176]. Його застосування не завдає шкоди статтям 5, 6, 7, і 8 Регламенту «Рим 

I», що «встановлює спеціальні правила для вибору застосовного права у разі 

договорів перевезення, споживчих договорів, договорів страхування та 

індивідуальних трудових договорів» [143, с. 176-177]. Стаття 4 Регламенту 
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«Рим I» передбачає систему колізійних правил визначення права, що 

застосовується, які в цілому зміщують вибір права на користь права, що має 

найбільш тісний зв’язок з договором. 

Як відзначають Р. Плендер і М. Вілдерспін, стаття 4 Регламенту 

«Рим I» передбачає загальне правило і «спеціальні правила, що визначають 

застосовне право до восьми типів контрактів» [143, с. 177]. Загальне правило, 

передбачене частиною другою статті 4 Регламенту «Рим I», застосовується у 

випадках, коли договір не підпадає під перелік договорів, наведених у частині 

першій, або якщо різні частини договору підпадають під дію декількох 

спеціальних правил, передбачених частиною першою. Відповідно до частини 

другої статті 4 Регламенту «Рим I» договір регулюється правом держави, де 

знаходиться звичайне місцезнаходження сторони, яка повинна здійснити 

виконання, що має вирішальне значення для змісту договору. Іншими 

словами, договір регулюється правом держави звичайного місцезнаходження 

сторони характерного виконання. 

Це загальне правило не застосовується, якщо укладений договір 

підпадає під один із видів договорів, зазначених у частині першій статті 4 

Регламенту «Рим I». У такому разі застосовне право встановлюється 

відповідно до спеціальних колізійних правил, передбачених цим пунктом. 

Частини третя і четверта статті 4 Регламенту «Рим I» передбачають 

«залишкову роль» колізійної прив’язки найбільш тісного зв’язку з договором 

[143, с. 194]. Відповідно до статті 4 право, яке має найбільш тісний зв’язок 

з договором, повинно застосовуватися у двох випадках. 

По-перше, суд може визначити право, що застосовується до договору, 

шляхом встановлення найбільш тісного зв’язку, коли lex contractus не може 

бути визначений відповідно до частин першої і другої статті 4 Регламенту 

«Рим I». Дійсно, у частині четвертій статті 4 визначено: «У разі якщо право, 

що підлягає застосуванню, не може бути визначено на підставі частин першої 

або другої, договір регулюється правом держави, з якою він має найбільш тісні 

зв’язки» [130]. 
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По-друге, частина третя статті 4 Регламенту «Рим I» передбачає 

застереження, що дозволяє відійти від правил, встановлених частинами 

першою і другою цієї статті: «У разі якщо з усіх обставин справи випливає, що 

договір має явно більш тісні зв’язки з іншою державою ніж та, що зазначена у 

частині першій або другій, застосовується право цієї іншої держави» [130]. 

Отже, якщо договір тісніше пов’язаний з іншою державою, ніж держава 

постійного місцезнаходження сторони характерного виконання, 

застосовується право цієї країни. Проте це застереження слід використовувати 

лише в конкретних випадках і тільки тоді, коли очевидно, що договір більш 

тісно пов’язаний з правом іншої держави [143, с. 196]. 

Взагалі у разі укладення договору як lex contractus in negotio може 

виступати один із таких п’яти законів: 

1) право, встановлене на підставі статей 5-8 Регламенту «Рим I», якщо 

укладений договір підпадає під одну з категорій договорів, зазначених у цих 

статтях; 

2) право, обране сторонами для регулювання укладеного договору; 

3) право, передбачене частиною першою статті 4 Регламенту «Рим I», 

якщо договір належить до однієї з категорій договорів, зазначених у цій 

частині; 

4) право постійного місцезнаходження сторони характерного 

виконання;  

5) право, що має найбільш тісний зв’язок з договором. 

З іншого боку, якщо договір, з приводу якого велися переговори, не 

укладено, lex contractus in negotio є lex contractus putativus (право 

передбачуваного договору). 

Якщо договір, з приводу якого велися переговори, не був укладений, 

правом, що регулюватиме переддоговірну відповідальність, буде lex contractus 

putativus. Це має місце, коли culpa in contrahendo запобігла укладенню 

договору, з приводу якого велися переговори. Наприклад, якщо сторона винна 

в недобросовісному припиненні переговорів або якщо вона достроково 
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відкликає свою пропозицію [127]. Коли виникають такі ситуації, правом, що 

регулює переддоговірну відповідальність, буде право, яке підлягало б 

застосуванню до договору, якби він був укладений. 

Застосування права передбачуваного договору до переддоговірних 

відносин сторін порушує декілька проблем.  

По-перше, це право не може виводитися із застосування застереження 

про вибір права, що містилося в проекті договору, який був відхилений [151, 

с. 736-737]. Відсутність угоди про право, що застосовується, є очевидною 

в даній ситуації, і неможливо застосувати право, зазначене в застереженні про 

вибір права, що було запропоновано в ході переговорів однією зі сторін і не 

прийнято другою. Інакше застереження про вибір права, запропоноване 

однією стороною, зв’язувало б другу сторону, яка на нього не погодилася. 

Р. Плендер і М. Вілдерспін акцентують увагу, що застосування застереження 

про вибір права особливо несправедливо, якщо саме розбіжності з приводу 

вибору права стали причиною розриву переговорів. Звідси випливає, що 

право, яке застосовується до передбачуваного договору, має бути встановлено 

на підставі статті 4 Регламенту «Рим I». 

По-друге, lex contractus putativus порушує питання про встановлення 

сторони характерного виконання договору. Якщо встановити сторону 

характерного виконання договору відносно легко у випадках, коли culpa in 

contrahendo не перешкоджає укладенню договору, з приводу якого ведуться 

переговори, це може виявитися проблематичним, коли переговори 

перериваються на ранній стадії. 

По-третє, lex contractus putativus викликає заперечення з точки зору 

обґрунтованості його застосування. Дійсно, в даному випадку сторони 

переговорів не погодилися з договором, однак їхні відносини виявляються 

підпорядкованими праву договору, від укладення якого вони відмовилися. Це 

особливо несправедливо стосовно сторони, яка відхилила договір, з приводу 

якого велися переговори, розірвавши переговори або відкликавши 

пропозицію. У таких випадках застосування lex contractus putativus можна 
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вважати фіктивним та необгрунтованим. З іншого боку, висловлюється думка, 

що позивач обґрунтовано покладався на укладення договору, а отже, має 

законне право на застосування права, яке регулювало б договір, якби він був 

укладений. 

Загалом lex contractus putativus є один із чотирьох законів: 

1) право, передбачене статтями 5-8 Регламенту «Рим I», якщо 

передбачуваний договір підпадає під одну з категорій договорів, зазначених 

у цих статтях; 

2) право, передбачене частиною першою статті 4 Регламенту «Рим I», 

якщо передбачуваний договір належить до однієї з категорій договорів, 

зазначених у цій частині; 

3) право постійного місцезнаходження сторони характерного 

виконання; 

4) право, що мало б найбільш тісний зв’язок із договором, якби він був 

укладений. 

Lex contractus putativus слід відрізняти від lex contractus finalis. 

По-перше, lex contractus putativus застосовується у випадках, коли 

договір, щодо якого ведуться переговори, не укладено, тоді як lex contractus 

finalis застосовується у випадках, коли договір у результаті переговорів 

укладено.  

По-друге, lex contractus putativus не може виводитися із застосування 

застереження про вибір права, що міститься в проекті договору, який був 

відхилений, тоді як lex contractus finalis може бути встановлений за допомогою 

застереження про вибір права, що міститься в укладеному договорі. 

По-третє, визначити право місцезнаходження сторони характерного 

виконання може виявитися складніше, коли ним є lex contractus putativus. 

Підпорядковуючи вимоги, що випливають з переддоговірних відносин, 

lex contractus in negotio, європейський законодавець прагнув уніфікувати 

і спростити визначення права, що застосовується. Щоб дати оцінку правила, 

передбаченого частиною першою статті 12 Регламенту «Рим II», необхідно 
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проаналізувати результати його застосування. 

Відповідно до частини першої статті 12 Регламенту «Рим II» вимоги, 

що випливають з culpa in contrahendo, підкоряються lex contractus in negotio. 

Постає питання, наскільки виправдано застосування цього правила. 

Апріорі можна стверджувати, що абсолютно недоречно 

підпорядковувати переддоговірні відносини застосуванню права договору, 

щодо якого ведуться переговори, з двох причин.  

По-перше, застосування lex contractus finalis до переддоговірних 

зобов’язань може суперечити очікуванням сторін. Так, під час переговорів, що 

передували укладенню договору, сторони не передбачили застосування до 

їхніх переддоговірних відносин права, що регулює їхні договірні відносини. 

У цій ситуації lex contractus finalis застосовується ретроспективно, оскільки 

його застосуванню надається зворотна дія, оскільки воно застосовується до 

відносин, що передували укладенню договору. 

По-друге, ще більш спірним видається застосування lex contractus 

putativus до переддоговірної відповідальності, коли договір, з приводу якого 

велися переговори, так і не був укладений. У такому разі переддоговірні 

відносини сторін регулюються правом, застосовним до передбачуваного 

договору. Договір, з приводу якого велися переговори, не було укладено, і все 

ж його право регулює переддоговірні відносини. Це особливо несправедливо 

стосовно сторони, яка прямо відхилила договір, з приводу якого велися 

переговори, припинивши переговори або скасувавши свою пропозицію. 

У даному разі застосування lex contractus putativus можна вважати цілком 

фіктивним, без очевидного обґрунтування. 

За словами С. Сімеонідеса, щоб визначити доцільність застосування до 

переддоговірних зобов’язаннями сторін lex contractus in negotio, слід 

«розглянути результати, до яких призводить це правило в декількох типових 

ситуаціях, за допомогою аналізу відповідних контактів... і змісту 

законодавства кожної контактуючої держави [150, с. 188]. Таким чином, 

необхідно розглянути результати, що досягаються застосуванням lex 
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contractus in negotio у двох випадках: коли дійсність договору впливає на 

переддоговірну відповідальність сторін і коли ці два питання не пов’язані між 

собою. 

Якщо дійсність або укладення договору впливають на переддоговірну 

відповідальність, ці два питання повинні підпорядковуватися одному праву. 

Така ситуація виникає, коли колідуючі закони займають різні позиції щодо 

дійсності або укладення договору. У цій ситуації витіснення lex contractus in 

negotio є небажаним, оскільки може привести до непослідовних, безпідставних 

результатів. Проілюструємо цю позицію прикладами. 

Приклад 1, коли culpa in contrahendo призвела до укладення договору 

внаслідок помилки або примусу. У такому разі позивач намагається анулювати 

договір і відшкодувати шкоду, заподіяну протиправною поведінкою 

відповідача. У цій ситуації колідуючі закони передбачають застосування 

різних положень щодо дійсності договору і до переддоговірної 

відповідальності. Відповідно до першого права договір є недійсним, 

і відповідач несе відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті укладення 

недійсного договору. Згідно з другим правом договір є дійсним, і відповідач 

звільняється від будь-якої відповідальності. Як бачимо, вибір матеріального 

права визначає дійсність договору, що впливає на відповідальність 

відповідача. Дійсно, відповідно до першого закону (права держави А) 

недійсність договору, як правило, супроводжується відповідальністю 

відповідача. З іншого боку, застосування другого закону (права держави B) 

означатиме дійсність договору, таким чином звільняючи відповідача від 

відповідальності. Використання dépeçage в даному разі призведе до одного 

з двох неузгоджених результатів, що порушують сформований баланс 

положень двох колідуючих законів. 

У рамках першого результату договір є недійсним внаслідок 

застосування першого закону (права держави А) до питання про дійсність 

договору, але відповідач уникне відповідальності шляхом застосування 

другого закону (права держави B) до питання про переддоговірну 
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відповідальність. Одночасне застосування цих двох законів створить 

неузгоджену ситуацію у відносинах сторін. Відповідно до цього результату 

договір є недійсним, хоча дії відповідача, що призвели до укладення договору, 

є законними. Такого результату слід уникати, оскільки він зачіпає інтереси 

обох держав, законодавства яких знаходяться в конфлікті, так само як 

очікування сторін. 

З одного боку, цей результат зачіпає інтереси держави А. Ця держава 

має інтерес щодо запобігання неправомірним діям, що призводять до 

укладення недійсного договору, і передбачає притягнення винної сторони до 

переддоговірної відповідальності. Застосування права держави B зачіпає 

інтереси держави А, оскільки передбачає звільнення відповідача від 

переддоговірної відповідальності. Таким чином позивач буде позбавлений 

і переваг договору, і переваг відповідальності. 

З другого боку, в разі застосування права держави А також серйозно 

порушуються інтереси держави B, які полягають в підтвердженні дійсності 

договору: держава B звільняє відповідача від переддоговірної відповідальності 

і забезпечує «м’які» положення в питанні дійсності договору, вона забезпечує 

ліберальний режим поведінки сторін на переговорному етапі з тим, щоб 

сприяти комерційним відносинам цих двох сторін. Застосування права 

держави А до дійсності договору серйозно порушує цей інтерес держави B до 

лібералізації дій сторін у ході переговорів. 

Нарешті, результати одночасного застосування до питань дійсності 

договору і питань переддоговірної відповідальності законів двох держав 

несправедливі стосовно обох сторін: позивач буде позбавлений переваг 

договору, не пожинаючи плодів відповідальності, відповідач позбавляється 

переваг договору за дії, що відповідають закону, який регулює переддоговірну 

відповідальність. Як результат, відповідач буде позбавлений переваг договору 

за правомірні дії. 

У рамках другого результату при застосуванні другого закону (права 

держави B) договір вважається дійсним, а відповідач буде нести 
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відповідальність – внаслідок застосування першого закону (права держави А). 

Одночасне застосування цих двох законів створить непослідовне регулювання 

відносин сторін: договір буде дійсним, незважаючи на те, що дії відповідача, які 

спричинили його укладення, є незаконними. Такий результат є небажаним, 

оскільки він порушує інтереси обох держав, законодавства яких знаходяться 

в конфлікті, а також не відповідає очікуванням сторін переговорів. 

По-перше, результат застосування законів різних держав порушує 

ліберальні правила ведення переговорів, що передбачаються правом держави B: 

право держави B сприяє комерційним ініціативам, надаючи сторонам свободу 

переговорів без обмежень. З іншого боку, застосування до переддоговірної 

відповідальності права держави А суперечить ліберальним положенням права 

держави B, здійснюючи протилежний ефект. Усвідомлюючи свою потенційну 

переддоговірну відповідальність, контрагент двічі подумає, перш ніж 

розпочати переговори, які будуть перешкоджати політиці лібералізації, що 

передбачається правом держави В. 

По-друге, результат застосування законів різних держав порушує 

положення права держави А з питання укладення договору: право цієї держави 

визнає недійсними договори, які були незаконно укладені. Неправомірні дії 

сторони переговорів запобігають укладенню несправедливого договору, 

обумовлюючи її відповідальність, з тим щоб захистити інтереси добросовісної 

сторони від наслідків несправедливого договору. Застосування права 

держави B до питань дійсності договору серйозно обмежить засоби захисту, що 

надаються позивачеві відповідно до права держави А, оскільки він буде, як 

і раніше, пов’язаний положеннями протиправного договору. 

По-третє, результат застосування законів різних держав буде 

надзвичайно несправедливим стосовно відповідача, який буде зв’язаний 

договором, укладеним на законних підставах, і водночас – відповідальним 

перед позивачем за поведінку, яка визнана незаконною за іншим законом. 

З іншого боку, цей результат є несправедливо сприятливим на користь 

позивача, який буде зберігати переваги договору на доповнення до переваг 
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відповідальності. 

Прикладом 2 є culpa in contrahendo, яка перешкоджає укладенню 

договору, щодо якого ведуться переговори. Такою є, наприклад, ситуація, коли 

відповідач відкликає свою пропозицію, а позивач прагне підтвердити існування 

договору, додатково вимагаючи відшкодування шкоди відповідачем, який 

відкликав свою пропозицію. У такій ситуації колідуючі закони передбачають 

різні правила і щодо наслідків скасування пропозиції, і щодо переддоговірної 

відповідальності відповідача. Відповідно до першого закону (права держави C) 

скасування пропозиції не перешкоджає укладенню договору. Натомість 

відповідно до другого закону (права держави D), відкликання оферти запобігає 

укладенню договору, але зобов’язує відповідача нести відповідальність. У цій 

ситуації кожен закон встановив узгоджену систему, в якій укладення договору 

впливає на відповідальність порушника. Відповідно до права держави С 

укладення договору звільняє відповідача від переддоговірної відповідальності, 

а застосування права держави D виключає укладення договору, передбачаючи 

відповідальність відповідача. Використання dépeçage у такому разі призведе до 

одного з двох непослідовних результатів, що порушить баланс положень 

кожного закону. 

У рамках першого результату при застосуванні права держави С договір 

буде укладеним, тоді як відповідач нестиме відповідальність при застосуванні 

права держави D. У цій ситуації використання dépeçage покладає на відповідача 

відповідальність за запобігання укладенню договору, який судом розглядається 

як укладений (дійсний). Такий абсурдний висновок сам по собі має 

перешкоджати використанню dépeçage у цьому випадку. Слід зазначити, що 

цей результат є суто теоретичним і навряд чи має місце на практиці. 

У рамках другого результату скасування пропозиції запобігає 

укладенню договору при застосуванні права держави D, тоді як відповідач 

звільняється від відповідальності при застосуванні права держави С. Цей 

результат також підлягає відхиленню з таких причин. 
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По-перше, цей результат порушує інтереси обох держав, закони яких 

перебувають у конфлікті. Держава D має інтерес у захисті позивача шляхом 

запобігання незаконному скасуванню пропозиції: право цієї держави не 

зацікавлене в забезпеченні укладення договору, покладаючи переддоговірну 

відповідальність за незаконне відкликання пропозиції. Застосування права 

держави С до переддоговірної відповідальності відповідача різко знижує ці 

інтереси. Крім того, застосування закону держави C до переддоговірної 

відповідальності відповідача буде суперечити власним інтересам держави С. 

Дійсно, право цієї держави сприяє захисту позивача шляхом зв’язування 

оферента договором, який він запропонував укласти. Право держави C 

передбачає лише переддоговірну відповідальність відповідача, оскільки 

розглядає його зв’язаним договором щодо позивача. Насправді інтересам цієї 

держави більше відповідатиме застосування до переддоговірної 

відповідальності відповідача права держави D. 

По-друге, цей результат повністю несправедливий стосовно позивача, 

який позбавлений благ договору і відшкодування, навіть якщо він є стороною, 

захист якої запитується двома законами. З другого боку, відповідач 

протиправно звільняється від відповідальності, хоча його поведінка вважається 

незаконною двома законами, які перебувають у конфлікті. Це зумовлено 

передчасним використанням dépeçage. 

Таким чином, використання dépeçage принесе користь порушнику, 

порушеним інтересам держав, законодавства яких перебувають у конфлікті, та 

порушеним інтересам позивача, який має законне право на отримання захисту, 

що надається йому цими законами. Таким чином, було б неприйнятним 

змістити застосування lex contractus in negotio, тоді як переддоговірна 

відповідальність відповідача залежить від питання дійсності договору. 

Питання про укладення чи дійсність договору не виникає, якщо 

колідуючі закони передбачають однакове вирішення питання існування або 

дійсності договору. Це може бути проілюстровано двома прикладами. 
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Першим є приклад culpa in contrahendo, яка змінила умови укладеного 

договору, не зачіпаючи його дійсності. У цьому випадку договір вважається 

дійсним за законами обох держав, тісно пов’язаними з договірним 

відношенням, але лише один із колідуючих законів присуджує відшкодування 

шкоди позивачеві. 

Другим є приклад culpa in contrahendo, яка стала на заваді укладенню 

договору в результаті розірвання переговорів. У цьому випадку обидва 

колідуючі закони розглядають договір як неукладений, але тільки один із них 

присуджує відшкодування шкоди позивачеві за порушення переддоговірного 

обов’язку добросовісності. 

Для того щоб визначити, чи досягає застосування lex contractus in negotio 

позитивних результатів у вищезазначених ситуаціях, слід оцінити його 

застосування у трьох випадках:  

1) lex contractus in negotio вибирається сторонами;  

2) lex contractus in negotio визначається на підставі статті 4 Регламенту 

«Рим I»; 

3) lex contractus in negotio визначається шляхом застосування 

застереження про виключення. 

Якщо lex contractus in negotio є правом, обраним сторонами для 

регулювання їхніх договірних відносин, постає питання, чи завжди таке право 

однаково доречне для регулювання їхніх переддоговірних відносин. Така 

ситуація виникає тільки тоді, коли договір, щодо укладення якого велися 

переговори, вже набрав чинності, і сторони вирішили підпорядкувати свій 

договір праву за своїм вибором. 

Внаслідок наданої сторонам свободи вибору права, що регулює 

укладений договір, результати, отримані застосуванням цього правила до 

переддоговірної відповідальності, можуть значно варіюватися. Вибір 

сторонами права, що застосовується до переддоговірної відповідальності, може 

як забезпечити сприятливий результат, так і призвести до неприйнятного 

результату. Основний аргумент проти застосування застереження про 
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компетентне право, передбаченого в договорі, полягає в тому, що сторони не 

мали наміру підпорядкувати свої переддоговірні відносини цьому праву, 

а лише обрали це право для регулювання їхніх договірних відносин.  

Крім того, застереження про вибір права, передбаченого в договорі, 

може призвести до застосування права держави, яке слабо пов’язано 

з переддоговірними відносинами сторін. Наприклад, сторони вирішили 

підпорядкувати свій договір праву держави місця виконання договору, яке не 

збігається ні з місцезнаходженням сторін, ні з місцем заподіяння шкоди, ні 

з місцем проведення переговорів або місцем, де концентрувалися 

переддоговірні відносини сторін. За такої ситуації всі відповідні контакти не 

перебувають у державі місця виконання договору, яка, можливо, менш 

зацікавлена в регулюванні переддоговірних зобов’язань сторін, ніж держава 

звичайного місцезнаходження однієї із сторін. 

Якщо сторони не досягли або не могли досягти згоди щодо того, якому 

праву підпорядкувати договір, щодо якого ведуться переговори, lex contractus 

in negotio буде визначатися на підставі статті 4 Регламенту «Рим I». Це право 

може бути визначено на підставі частин першої, другої, третьої або четвертої 

цієї статті. Стаття 4 Регламенту «Рим I» визначає право, що застосовується, 

незалежно від того, чи укладено договір, щодо якого велися переговори. 

Розглянемо необхідність витіснення застосування lex contractus in 

negotio в ситуації, коли відповідач припинив переговори, таким чином 

виключивши укладення передбачуваного договору. У цій ситуації lex contractus 

in negotio є lex contractus putativus – законом передбачуваного договору.  

Якщо передбачуваний договір регулюється правилом, передбаченим 

частиною другою статті 4 Регламенту «Рим I», то переддоговірну 

відповідальність сторін регулює право постійного місцезнаходження сторони 

характерного виконання передбачуваного договору. 

Застосування правила, передбаченого частиною другою статті 4 

Регламенту «Рим I» досягає позитивних результатів у таких випадках: 

1) якщо обидві сторони є резидентами однієї держави. Ця ситуація часто 
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характеризується як «помилковий конфлікт», який зазвичай регулюється 

правом держави загального місцезнаходження сторін [149]; 

2) якщо відповідач проживає в державі, право якої покладає на нього 

тягар переддоговірної відповідальності, тоді як позивач проживає в державі, 

право якої звільняє відповідача від переддоговірної відповідальності. У такому 

разі застосування цього закону є справедливим для обох сторін, які мають 

покладатися на його застосування під час ведення бізнесу; 

3) можна також стверджувати, що правило, передбачене частиною 

першою статті 12 Регламенту «Рим II», підходить для дійсно колізійної 

ситуації, коли всі колідуючі правопорядки мають інтерес у застосуванні своїх 

відповідних законів. Можна стверджувати, що закон місцезнаходження 

сторони характерного виконання (боржника) збігається з очікуваннями сторін. 

З одного боку, боржник з метою ведення бізнесу, найбільш імовірно, спирався 

на закон його звичайного місцезнаходження, тоді як кредитор, який потребує 

послуг боржника, має бути обізнаний про можливе застосування права 

постійного місцезнаходження боржника [71, с. 713].  

Цей аргумент може бути застосований до більшості випадків, 

пов’язаних з дійсно колізійною ситуацією, проте застосування lex contractus in 

negotio може накласти на одну з договірних сторін більш сувору вимогу закону 

звичайного місцезнаходження, незважаючи на те, що договір у кінцевому 

підсумку може бути не укладено. Такий результат не є ані справедливим, ані 

ефективним, оскільки він створює юридичні перешкоди для ініціативи сторін 

до участі в переговорах щодо укладення договору [71, с. 682]. 

Це може мати місце в такій ситуації. Житель Великобританії розірвав 

переговори з резидентом Франції, який був стороною характерного виконання 

договору (боржник). Це дійсно колізійна ситуація, в якій кожен з колідуючих 

законів може претендувати на застосування. Відповідно до права 

Великобританії, яка не накладає переддоговірного обов’язку добросовісності 

[150], відповідач не несе відповідальності, тоді як згідно з французьким правом 

відповідач несе відповідальність за порушення переддоговірного обов’язку 
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добросовісності. Відповідно до частини другої статті 4 Регламенту «Рим I» це 

питання регулюється законодавством Франції, яка є державою звичайного 

місцезнаходження сторони характерного виконання договору. Однак 

незважаючи на те, що право Франції має інтерес у регулюванні відносин сторін 

на стадії переговорів, що передували укладенню договору, і в захисті своїх 

резидентів від різкого припинення переговорів, застосування французького 

права викликає заперечення з таких причин.  

По-перше, право Великобританії визнає алеаторний характер 

переговорів: «Сторона, що вступає в переговори в надії на вигоду, яка буде 

результатом остаточного договору, несе ризик втрати всіх результатів, якщо 

друга сторона припинить переговори» [125, с. 221]. За словами професора 

Фарнсворт, «ця алеаторна характеристика переговорів ґрунтується на 

побоюванні, що обмеження свободи ведення переговорів може перешкоджати 

вступу сторін у переговори» [125]. У цьому прикладі відповідач розірвав 

переговори, ймовірно, отримавши кращу пропозицію від іншого продавця. 

Вважати його відповідальним за те, що він намагався збільшити свої прибутки, 

суперечить ліберальним положенням законодавства Великобританії. Таким 

чином, застосування французького права істотно обмежує диспозитивне 

регулювання, що передбачається правом Великобританії. 

По-друге, право Франції обмежує недобросовісне припинення 

переговорів, захищаючи своїх резидентів від економічних втрат шляхом 

запровадження переддоговірної відповідальності. Проте не можна накладати на 

другу сторону більш строгих вимог, ніж передбачені законом 

місцезнаходження цієї сторони, якщо договір у результаті переговорів так і не 

був укладений. В іншому випадку було б можливим порушення правил 

міжнародної ввічливості, оскільки правопорядок однієї держави поширювався 

б на нерезидентів. 

По-третє, застосування lex contractus in negotio несправедливе стосовно 

відповідача, який при припиненні переговорів добросовісно спирався на закон 

його місцезнаходження. Якщо можна було б стверджувати, що він мав 
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передбачити застосування закону звичайного місцезнаходження сторони 

характерного виконання планованого договору, було б несправедливо 

підпорядковувати його закону договору, який він прямо відхилив. 

Хоча наведений приклад ілюструє деякі з несправедливих результатів, 

до яких може призвести застосування правил, передбачених частиною першою 

статті 12 Регламенту «Рим II», він не забезпечує переконливих доказів на 

користь витіснення lex contractus in negotio. Насправді слід підтримати 

застосування lex contractus in negotio, коли ним є право постійного 

місцезнаходження сторони характерного виконання.  

Якщо lex contractus in negotio визначається на основі застереження, 

передбаченого статтею 4 Регламенту «Рим I», ним буде закон держави, яка має 

найбільш тісний зв’язок із договором. Застосування застереження, 

передбаченого статтею 4 Регламенту «Рим I», має два основні недоліки. 

По-перше, застосування застереження вимагає, щоб суд, який розглядає 

спір, застосовував право держави, яке має найбільш тісний зв’язок із договором, 

щодо укладення якого ведуться переговори, яка не обов’язково збігається 

з державою, що має найбільш тісний зв’язок з позадоговірним зобов’язанням, 

яке випливає з переговорів, що передують укладенню договору. Замість 

встановлення права держави, яке має найбільш тісний зв’язок з переддоговір-

ними відносинами сторін, суд повинен визначити право, що має найбільш 

тісний зв’язок з передбачуваним договором, який так і не був укладений. По 

суті, суди можуть ігнорувати такі фактори, як місце заподіяння шкоди, місце 

проведення переговорів, на користь нерелевантних факторів, таких як місце 

виконання планованого договору, щоб визначити право, яке застосовується до 

вимог, що виникають із culpa in contrahendo. 

По-друге, використання клаузули, передбаченої статтею 4 Регламенту 

«Рим II», призводить до випадкових результатів. Воно може забезпечити 

сприятливі результати в тих випадках, коли відповідні прив’язки договору, 

щодо укладення якого ведуться переговори, і позадоговірного зобов’язання, що 

випливає з ділових переговорів, які проводилися до укладення договору, 
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збігаються. Однак, швидше за все, це призведе до невідповідних результатів, 

коли відповідні прив’язки розходяться. 

Погоджуючись, що застосування lex contractus in negotio має свої 

переваги, все ж правило, передбачене частиною першою статті 12 Регламенту 

«Рим II», має один істотний недолік – йому бракує гнучкості. Хоча 

європейський законодавець дозволив сторонам замістити lex contractus in 

negotio, він не забезпечив суди необхідними засобами, щоб уникнути його 

застосування у випадках, коли він призводить до неприйнятних результатів. 

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. 

 

3.3.3. Колізійні питання переддоговірної відповідальності позадоговірного 

(деліктного) типу 

Відповідно до розділу 145 Restatement (Second) of Conflict of Laws [175] 

у випадках деліктного правопорушення колізійні прив’язки зазвичай 

відносяться до: 1) місця правопорушення; 2) місця настання шкоди; 3) місця, де 

зосереджені відносини сторін; 4) місцезнаходження сторін. Ці прив’язки 

традиційно використовуються для того, щоб визначити lex delicti, яке 

регулюють позадоговірні зобов’язання. Якщо справа стосується 

переддоговірної відповідальності, локалізація місця дій, місця заподіяння 

шкоди і місця, де зосереджені відносини, значно ускладнює завдання 

колізійного пошуку [132, с. 590]. Якби законодавець підпорядкував вимоги, що 

випливають з culpa in contrahendo, прив’язці lex delicti, суди зіткнулися б із 

складним завданням щодо встановлення різних прив’язок правопорушення. 

Застосування lex contractus in negotio в разі переддоговірної відповідальності 
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знижує невизначеність, що супроводжує встановлення таких прив’язок [132], 

та забезпечує правову визначеність для сторони [134, с. 682]. 

При переддоговірній відповідальності виникають труднощі щодо 

локалізації дії, що заподіяла шкоду. Це має місце, наприклад, коли 

відповідальність виникає з необґрунтованого припинення переговорів. 

У такому разі дією, що заподіяла шкоду, є припинення переговорів. Визначити 

місце прийняття рішення про розірвання переговорів досить непросто, якщо це 

рішення прийнято в одному місці, а доводиться до відома контрагента в іншому. 

У цьому випадку можна було б стверджувати, що дія, яка стала причиною 

заподіяння шкоди, відбувається в одному з трьох місць: 

1) у місці, де відповідач вперше усвідомив намір не продовжувати 

переговори [132, с. 590]; 

2) у місці, звідки відповідач направив своє рішення про розірвання 

переговорів позивачу; 

3) у місці, де позивач дізнався про рішення відповідача. 

Ця ж проблема постає, коли зобов’язання виникає в результаті 

відкликання пропозиції відповідачем. У такому разі рішення відповідача про 

відкликання пропозиції могло міститися в листі, який надіслано в одному місці, 

а отримано в іншому. У таких випадках застосування lex contractus in negotio 

звільняє суди від складного завдання встановлення місця заподіяння шкоди і 

сприяє уніфікації правового регулювання. 

Місце настання шкоди може бути складно визначити через характер 

збитків, понесених позивачем [143, с. 22]. Culpa in contrahendo може зумовити 

два види шкоди. 

По-перше, culpa in contrahendo може привести до майнових втрат. 

Регламент «Рим II» виключає фізичну шкоду із сфери дії статті 12. Таким 

чином, втрати, які виникають із переддоговірної відповідальності, у більшості 

випадків мають майновий характер. Місце, де настали майнові втрати, складно 

встановити і не було визначено в європейському законодавстві. Прецедентне 

право держав – членів ЄС не забезпечує однакового рішення з цього питання. 
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Суди вважають, що майнові втрати можуть настати в одному з чотирьох місць:  

1) у місці, де було отримано рішення про розірвання переговорів [176]; 

2) у місці, в якому мав бути виконаний договір, щодо якого велися 

переговори, якби він був укладений [177, с. 146];  

3) у місці, де винна сторона впливала на спотворення волі контрагента 

[178, с. 524]; 

4) у місцезнаходженні постраждалої сторони, що зазнала збитків. 

По-друге, шкода може бути заподіяна честі та діловій репутації 

позивача внаслідок поведінки відповідача. Локалізувати такі інтереси так само 

проблематично [178], оскільки шкода може розглядатися як заподіяна:  

1) у місці звичайного місцезнаходження позивача [178];  

2) у місці, де було завдано шкоди репутації позивача [178];  

3) у місці комерційної діяльності позивача [143, с. 22].  

Застосування lex contractus in negotio при визначенні застосовного права 

дає змогу судам обійти встановлення місця настання шкоди та уникнути 

ускладнень, що порушили б однаковість, забезпечену європейським 

законодавцем шляхом підпорядкування вимог, що випливають із culpa in 

contrahendo, lex delicti. 

Переддоговірні відносини сторін може бути складно визначити, якщо 

переговори ведуться без фізичної присутності сторін – за допомогою 

телефонного зв’язку або електронної пошти, тобто коли сторони не 

зустрічаються на переддоговірному етапі. Ці труднощі можуть бути вирішені 

шляхом застосування lex contractus in negotio [132, с. 590]. Дійсно, застосування 

закону договору на стадії переговорів звільняє суди від тягаря встановлення 

різних прив’язок у міжнародних переговорах і сприяє досягненню правової 

визначеності у результаті передбачуваних і однакових результатів [134, с. 682]. 

Застосування закону договору на стадії переговорів до вимог щодо 

переддоговірної відповідальності дозволяє усунути неузгодженості 

використання множинного правового регулювання, уникаючи dépeçage. За 

словами Д.М. Вісенте, «при розгляді позову щодо переддоговірної 
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відповідальності за участю іноземного елемента суд може зіткнутися з певними 

випадковими питаннями, зумовленими наявністю іноземного елемента, такими 

як існування або дійсність міжнародного контракту» [71, с. 718]. У деяких 

випадках «компенсація шкоди, що виникає з culpa in contrahendo, передбачає, 

що договір або був недійсний, або ще не укладений» [71]. Питання, пов’язані 

з існуванням або дійсністю договору, відповідно до статті 10 Регламенту 

«Рим I» регулюються lex contractus, як ніби він дійсний. 

Підпорядкувавши вимоги, що випливають з culpa in contrahendo, закону 

договору на стадії переговорів, європейський законодавець підпорядкував всі 

питання, пов’язані з договором на стадії переговорів, одному закону. Насправді 

коли суд стикається з цими двома питаннями, він орієнтується на існування (на 

дійсність) договору або на вимогу про відшкодування шкоди шляхом 

застосування одного закону. Застосування двох різних законів до цих питань 

може призвести до неприйнятних результатів. Це означає, що договір так і не 

був оформлений, але припускає, що відповідач несе переддоговірну 

відповідальність [71, с. 718]. Застосування dépeçage в цій ситуації підриває 

інтереси обох держав, закони яких перебувають у конфлікті, а також очікування 

обох сторін. 

На думку І. Тома, правило частини першої статті 12 допускає 

«застосування [більш сприятливих] законів, визначених статтями 6 і 8 

Регламенту «Рим I» [134, с. 682]. Оскільки закон договору в стадії переговорів 

має бути визначений відповідно до правил Регламенту «Рим I», «особливий 

захист цей інструмент забезпечує споживчим та індивідуальним трудовим 

договорам, аналогічно поширюючись на період переддоговірних переговорів» 

[155]. За словами Б. Вольдерс, «економічно більш слабкій стороні переговорів 

<…> надається правовий захист щодо укладення остаточного договору» [155]. 

Такий результат відповідає національному законодавству, яке забезпечує 

захист споживача або працівника під час переддоговірного етапу. 

Незважаючи на переваги, правилам, встановленим частиною першою 

статті 12 Регламенту «Рим II», не вистачає гнучкості. Європейський 
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законодавець прямо не передбачив жодних винятків на випадок, якщо 

застосування lex contractus in negotio призводить до неприйнятних результатів. 

Хоча він передбачив застереження, що допускають винятки, в декількох 

положеннях регламентів «Рим I» і «Рим II», таке застереження не включено до 

частини першої статті 12 Регламенту «Рим II». Це призвело до закріплення 

жорсткого правила, позбавленого необхідної гнучкості.  

Стаття 4 Регламенту «Рим I» передбачає положення, яке може бути 

застосовано, коли договір явно більш тісно пов’язаний з іншою державою. Хоча 

це положення надає певної гнучкості регулюванню, його застосування 

обмежено до визначення права, що застосовується до самого договору, і не 

може бути використано для визначення права, що застосовується до 

переддоговірних відносин сторін [132, с. 593]. Відповідно до частини третьої 

статті 4 «у разі якщо з усіх обставин справи випливає, що договір має явно 

більш тісні зв’язки з іншою державою, ніж зазначена у частинах першій чи 

другій цієї статті, застосовується право такої іншої держави» [130].  

Виняток, передбачений цією статтею, дозволяє судам змінювати право, 

встановлене частиною першою або другою статті 4 Регламенту «Рим I», тільки 

якщо сам договір має явно більш тісний зв’язок з іншою державою. Це 

застереження не може бути використане для витіснення права, визначеного 

зазначеними положеннями, коли позадоговірні зобов’язання, які випливають 

з ділових переговорів, що передували укладенню договору, видаються більш 

тісно пов’язаними з іншою державою. Інакше це суперечило б частині третій 

статті 4 Регламенту «Рим I», в якій чітко визначено, що суди базують свій аналіз 

на самому договорі, а не на переддоговірних відносинах сторін. 

Однак з метою встановлення того, що вона не надавала своєї згоди, 

сторона може посилатися на право держави, де вона має звичайне 

місцезнаходження, якщо з обставин справи випливає, що наслідки поведінки 

цієї сторони було б нерозумно визначати за правом, передбаченим частиною 

першою статті 4 Регламенту «Рим I». 

Частина друга статті 10 Регламенту «Рим I» дозволяє стороні для 
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встановлення того, що вона не надавала своєї згоди на договір, посилатися на 

право держави, де вона має звичайне місцезнаходження, якщо з усіх обставин 

випливає, що було б нерозумно підпорядкувати наслідки її дій lex contractus – 

праву договору, якщо б він був укладений або визнаний дійсним. Хоча, як 

справедливо звертають увагу Р. Плендер і М. Вілдерспін, це положення 

спочатку було введено для вирішення проблеми «наслідків мовчання однієї 

сторони щодо формування договору» [143, с. 22], висловлюється думка про 

можливість застосування цього застереження для запобігання несправедливим 

результатам у випадках переддоговірної відповідальності [155, с. 467]. На 

думку деяких авторів, застосування цього положення може бути корисним 

«в цілях забезпечення лазівки для сторони, яка не мала наміру підпорядкувати 

свою переддоговірну поведінку будь-якому іншому праву, ніж її власне право» 

[134, с. 683]. Наприклад, коли сторона покладається на право свого 

місцезнаходження, яке не накладає переддоговірного обов’язку добросовіс-

ності і чесної ділової практики щодо припинення переговорів, які відповідно до 

lex contractus in negotio вона не мала права переривати [143, с. 737]. 

Незважаючи на існування подібної точки зору, вважаємо, що 

формулювання цього положення не дозволяє його застосування до вимог, що 

виникають з переддоговірної відповідальності [143, с. 737-738]. Дійсно, частина 

друга статті 10 Регламенту «Рим I» надає захист стороні, яка покладалася на 

закон її місцезнаходження, – «з метою встановлення того, що вона не надавала 

своєї згоди на договір». Формулювання цього положення виключає його 

застосування, коли мета сторони – уникнення відповідальності. Немає ніяких 

підстав для розширення застосування цього положення до випадків culpa in 

contrahendo. Більше того, оскільки застосування цього положення прямо не 

передбачено щодо випадків culpain contrahendo, цей пункт не тлумачиться 

розширено [143, с. 737-738]. Дійсно, частина друга статті 10 Регламенту «Рим I» 

згодом знайшла продовження у статті 12 Регламенту «Рим II». Якби 

законодавець вирішив розширити застосування цього положення на випадки 

culpa in contrahendo, він пішов би за пропозицією Інституту Макса Планка до 
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Регламенту «Рим I» і прямо включив би положення, яке дозволяє стороні 

«покладатися на закон держави, в якій вона має своє звичайне 

місцезнаходження, щоб встановити, що вона не була пов’язана зобов’язаннями, 

які випливають з переговорів». Таким чином, частина друга статті 10 

Регламенту «Рим I» не дає підстав для витіснення застосування lex contractus 

innegotio. 

Пункт «с» частини другої статті 12 Регламенту «Рим II» передбачає, що 

коли з усіх обставин справи випливає, що позадоговірне зобов’язання, яке 

виникає внаслідок ділових переговорів, що передували укладенню договору, 

має явно більш тісні зв’язки з іншою державою, ніж та, що зазначена в пунктах 

«a» і «b», застосовується право такої іншої держави. Звідси випливає, що це 

виключення не застосовується, коли право, що регулює culpa in contrahendo, 

визначається відповідно до частини першої статті 12 Регламенту «Рим II». 

Застосування виключення можливе лише тоді, коли право, що підлягає 

застосуванню, не може бути визначено на підставі частини першої статті 12 

Регламенту «Рим II». Іншими словами, це виключення може бути застосовано, 

лише коли lex contractus in negotio не може бути визначено, і не може бути 

застосовано, коли lex contractus in negotio видається мало пов’язаним 

з питанням. Це застереження не може бути використано, щоб витіснити lex 

contractus in negotio, коли воно призводить до невідповідних результатів [132, 

с. 592]. Інше суперечило б положенням статті 12 Регламенту «Рим II». 

Відсутність положень про виключення призводить до висновку про 

квазівиняткове (ексклюзивне) застосування lex contractus in negotio, яке рідко 

може бути витіснене. Ця квазіексклюзивність згладжується обмеженою 

застосовністю частини другої статті 12 Регламенту «Рим II». 

Частина друга статті 12 Регламенту «Рим II» передбачає субсидіарні 

правила, що застосовуються, коли lex contractus in negotio не може бути 

визначено [172, с. 244]. Хоча це положення відхиляється від застосування lex 

contractus in negotio, його застосування, за словами В. Фольдерс (B. Volders), «з 

великою ймовірністю, виявиться зайвим на практиці» [155, с. 467]. Цей 
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висновок є розумним у світлі положень частини другої статті 12 Регламенту 

«Рим II». Однак оскільки lex contractus in negotio в переважній більшості 

випадків може бути встановлено, субсидіарні правила, передбачені частиною 

другою статті 12 Регламенту «Рим II», застосовуються нечасто. 

Частина друга статті 12 Регламенту «Рим II» встановлює три різні 

правила, які застосовуються альтернативно [134, с. 683]. Як підкреслюють 

Р. Плендер і М. Вілдерспін, на відміну від статей 10 і 11, частина друга статті 

12 «не встановлює чіткої ієрархії її положень inter se» [143, с. 738]. Оскільки три 

правила об’єднані сурядним сполучником «або» [134, с. 683], буквальне 

тлумачення цього положення дає судам більшу свободу вибору відповідної 

колізійної прив’язки. Іншими словами, ці три колізійні правила застосовуються 

альтернативно. Суди мають можливість застосувати право держави місця 

настання шкоди, право держави спільного проживання сторін або застереження 

про виключення, коли дві попередні прив’язки виявляються недоречними. 

Пункт «а» частини другої статті 12 Регламенту «Рим II» передбачає 

застосування права держави, «де настає шкода, незалежно від того, в якій 

державі стався юридичний факт, що тягне настання шкоди, і в якій державі 

(державах) настають непрямі наслідки даного юридичного факту». Згідно з цим 

положенням переддоговірні зобов’язання регулює право держави місця 

настання шкоди. Таким чином, зобов’язання з culpa in contrahendo будуть 

визначатися загальним правилом, що застосовується до деліктних вимог, 

встановлене статтею 4 Регламенту «Рим II». Застосування закону місця 

настання шкоди узгоджується з позадоговірною характеристикою culpa in 

contrahendo в Регламенті «Рим II». Закон місця настання шкоди є звичайним lex 

delicti, яке застосовується до позадоговірних зобов’язань. Проте це звернення 

до звичайного регулювання може статися тільки тоді, коли lex contractus in 

negotio не може бути встановлено. 

Правило, передбачене пунктом «а» частини другої статті 12, викликає 

два критичні зауваження. По-перше, у випадках переддоговірних зобов’язань 

складно встановити місце настання шкоди. По-друге, застосування lex loci 
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damni (закон місця настання шкоди) ігнорує інші відповідні зв’язки, такі як 

місце проведення переговорів або звичайне місцезнаходження, і може 

призвести до несправедливих результатів. Проте цих небажаних результатів 

можна уникнути, оскільки частина друга статті 12 Регламенту «Рим II» 

забезпечує необхідну гнучкість і дозволяє застосування іншого закону, якщо 

застосування lex loci damni призводить до невідповідних результатів. 

Пункт «b» частини другої статті 12 Регламенту «Рим II», який 

встановлює, що «коли сторони мають своє звичайне місцезнаходження в одній 

державі в момент, коли відбувається юридичний факт, що тягне настання 

шкоди, – право цієї держави», слід застосовувати до регулювання 

переддоговірної відповідальності. Згідно з цим положенням законом, що 

регулює переддоговірну відповідальність, є право спільного проживання сторін 

у момент проведення переговорів. Це право буде також застосовуватися, якщо 

сторони змінили місце проживання у період між часом, коли виникла culpa in 

contrahendo, і часом, коли проявляється шкода. 

Факт звичайного місцезнаходження повинен мати місце в момент, коли 

відбувається юридичний факт, що тягне настання шкоди. Це положення 

відхиляється від загального правила, передбаченого частиною другою статті 4 

Регламенту «Рим II», яке вимагає, щоб всі сторони мали своє звичайне місце 

проживання в одній країні в момент настання шкоди. 

Незрозуміло, чому законодавець вирішив відійти від загального 

правила, встановленого статтею 4 Регламенту «Рим II». Ця зміна 

в формулюванні пункту «b» частини другої статті 12 не вирішує труднощі 

визначення відповідних прив’язок у разі culpa in contrahendo. У випадках 

переддоговірної відповідальності визначити точний час настання шкоди вкрай 

складно, але також складно встановити точний час фактів, які спричинили 

заподіяння шкоди. 

Проте можна стверджувати, що це правило досягає більш релевантних 

результатів, ніж правило, передбачене частиною другою статті 4 Регламенту 

«Рим II», у разі якщо сторони змінили місце проживання між часом, коли мали 
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місце юридичні факти, які спричинили настання шкоди, і часом, коли шкода 

проявилася. Це особливо справедливо, коли право звичайного 

місцезнаходження сторони в момент вчинення юридичного факту, що 

спричинив заподіяння шкоди, є більш сприятливим для неї, ніж право її 

місцезнаходження в момент настання шкоди. У даному конкретному випадку 

сторона, яка переїхала з місця постійного проживання, має право покладатися 

на положення закону цієї держави, тоді як інша сторона не має права посилатися 

на більш сприятливий закон держави, застосування якого вона не могла 

передбачити під час проведення переговорів. Передбачається, що сторони 

спиралися на закон їхнього спільного місцезнаходження на момент вступу 

в переговори. Загалом слід підтримати застосування права спільного 

місцезнаходження сторін у момент проведення переговорів, але і з нього 

допускаються винятки. Зокрема, такий передбачено у пункті «с» частини другої 

статті 12 Регламенту «Рим II». 

Пункт «с» частини другої статті 12 Регламенту «Рим II» передбачає 

виняток, коли право, що застосовується відповідно до пунктів «а» і «b» цієї 

частини, є неприйнятним: «коли з усіх обставин справи випливає, що 

позадоговірне зобов’язання, яке виникає внаслідок ділових переговорів, що 

передували укладенню договору, має явно більш тісні зв’язки з іншою 

державою, ніж та, що зазначена в пунктах «a» і «b», – [має застосовуватися] 

право цієї іншої держави» [131]. 

Ця норма дає змогу визначати застосовне право на основі ad hoc кожного 

разу, коли право, що застосовується відповідно до положень частини другої 

статті 12 Регламенту «Рим II», є неприйнятним. Даний виняток сформульовано 

аналогічно до винятка, передбаченого частиною третьою статті 4 Регламенту 

«Рим II». І так само він є предметом критики, а саме що «це тягне за собою 

ризик бути зведеним у механічний підрахунок фізичних контактів» [150, 

c. 197]. Проте «цей ризик зменшується, коли виняток корелює з всеосяжними 

принципами, які пронизують правила, та / або коли виняток дозволяє оцінку 

проблеми за проблемою» [150, c. 197]. Отже, цей виняток вносить гнучкість 
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у жорсткі правила частини другої статті 12 Регламенту «Рим II», проте на 

практиці він застосується досить нечасто. 

Частина друга статті 12 Регламенту «Рим II» застосовується тільки тоді, 

коли право, що регулює переддоговірну відповідальність, не може бути 

визначено на підставі частини першої цієї статті. Звертає на себе увагу, що 

частина друга статті 12 служить альтернативою, коли неможливо визначити lex 

contractus in negotio на підставі частини першої цієї статті. Іншими словами, 

передбачаючи частину другу у статті 12 Регламенту «Рим II», законодавець не 

мав наміру надати судам засоби виключення з метою застосування більш 

відповідного правила, коли lex contractus in negotio призводить до небажаних 

результатів. По суті, судам не дозволяється використовувати виняток, 

передбачений пунктом «с» частини другої статті 12, для того щоб витіснити 

застосування lex contractus in negotio, коли воно може бути встановлено [143, 

с. 736]. 

І. Тома підкреслює, що «обставини, за яких право не може бути 

визначено відповідно до частини першої статті 12 Регламенту «Рим II», не 

розглядаються в положенні» [134, с. 683]. Відсутність будь-якої деталізації 

обставин може стати джерелом порушень, тож застосування цього положення 

повністю залежить від судді, що розглядає справу за вимогами, що виникають 

з culpa in contrahendo. 

Крім того, може видатися, що закон, який регламентує переддоговірну 

відповідальність, в переважній більшості випадків визначається на основі 

частини першої статті 12 Регламенту «Рим II», що робить частину другу 

малозастосовною [155, c. 467]. 

З одного боку, коли culpa in contrahendo не стала на заваді укладенню 

договору, правом договору на стадії переговорів є lex contractus finalis, яке, 

в переважній більшості випадків, завжди може бути встановлено [151, с. 535]. 

Укладений договір або містить пункт про вибір права, або дозволяє визначити 

відповідні прив’язки, передбачені статтею 4 Регламенту «Рим I». Навіть у разі 

якщо застосовне право не може бути визначено на підставі частин першої 
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і другої статті 4 Регламенту «Рим I», суди можуть, у переважній більшості 

випадків, визначити lex contractus finalis на основі положень, передбачених 

частиною четвертою цієї статті. Однак можуть виникнути питання, якщо 

сторони вирішили підпорядкувати різні частини договору різним 

правопорядкам. Вважаємо, що в такому разі lex contractus finalis не може бути 

визначений на підставі частини першої статті 12 Регламенту «Рим II» 

і переддоговірна відповідальність регулюється одним із законів, зазначених 

у частині другій цієї статті. 

З другого боку, коли culpa in contrahendo перешкодила укладенню 

договору, з приводу якого велися переговори, lex contractus putativus 

визначається на підставі частин першої і другої статті 4 Регламенту «Рим I» або 

на підставі частини четвертої цієї статті. 

По-перше, lex contractus putativus, у більшості випадків, може бути 

визначений на підставі частин першої і другої статті 4 Регламенту «Рим I». Коли 

сторони вступають в переговори, можна встановити принаймні три прив’язки: 

місцезнаходження обох сторін і предмет договору. У більшості випадків ця 

інформація допоможе визначити постійне місцезнаходження сторони 

характерного виконання, право якої, зазвичай, застосовується до остаточного 

договору. Слід зазначити, однак, що деякі вчені стверджують, що «припинення 

переговорів на самому початку може перешкоджати визначенню права, що 

застосовується до планованого договору, особливо якщо такий договір 

є комплексним» [155, с. 467, 108, c. 593, 119, с. 736]. Це може бути, наприклад, 

у разі злиття та поглинання, коли сторона характерного виконання планованого 

злиття не може бути точно визначена на початку переговорів. 

Крім того, навіть якщо lex contractus putativus не може бути визначений 

на основі частин першої і другої статті 4 Регламенту «Рим I», це право може 

бути визначено на підставі частини четвертої цієї статті [129, с. 2164]. Дійсно, 

частина четверта статті 4 передбачає субсидіарне правило, яке допускає 

застосування права найбільш тісного зв’язку з договором, якщо правила, 

передбачені попередніми частинами цієї статті, не дають змоги визначити 
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застосовне право. Використовуючи це положення, можна встановити 

локалізацію закону найбільш тісного зв’язку з передбачуваним договором. 

Насправді lex contractus in negotio в переважній більшості випадків може бути 

встановлений шляхом застосування статті 4 Регламенту «Рим I». 

Незалежно від того, що береться до уваги при визначенні lex contractus 

in negotio, переважне значення має те, чи будуть суди готові змістити 

застосування частини першої статті 12 Регламенту «Рим II». Тому суд, який 

дотримується частини першої статті 12 Регламенту «Рим II», швидше за все, 

знайде достатні прив’язки в ситуації, коли інший суд вважав би їх недостатніми. 

Отже, стаття 12 Регламенту «Рим II» досягає двох позитивних 

результатів. По-перше, цим положенням вдалося досягти уніфікованої 

кваліфікації culpa in contrahendo в європейському міжнародному приватному 

праві. Хоча питання про право, що застосовується до переддоговірних 

зобов’язань, які виникають внаслідок порушення договірних зобов’язань, 

залишається невирішеним, зміст категорії culpa in contrahendo в європейському 

міжнародному приватному праві визначається поза національною 

кваліфікацією. По-друге, рішення законодавця підпорядкувати вимоги, що 

випливають з culpa in contrahendo, закону lex contractus in negotio заслуговує на 

підтримку. Застосування цього закону зменшує невизначеність, що 

супроводжує застосування lex delicti в ситуації, пов’язаній з переддоговірною 

відповідальністю. Крім того, це дозволяє уникнути небажаних результатів, коли 

дійсність договору на стадії переговорів впливає на переддоговірну 

відповідальність відповідача. 

 

Висновки до розділу 3 

1.  Порівняння основних правових систем щодо питання 

переддоговірної відповідальності дає змогу виокремити три типові підходи. 

Відмінності між цими системами пояснюються не лише юридико-технічними, 

а й ідеологічними чинниками. 

Перший підхід передбачає визнання певних обов’язків сторін під час 
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переговорів щодо укладення договору. Ці обов’язки породжують особливі 

правовідносини, що виникають з моменту вступу в переговори. Недотримання 

і невиконання цих обов’язків породжує обов’язок відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок цього, відповідно до правил договірної відповідальності. 

Такий підхід втілено німецькою системою. 

Другий підхід заперечує існування будь-яких зобов’язань між 

сторонами переговорів і дозволяє стягнення відшкодування шкоди, заподіяної 

in contrahendo (при укладенні договору), лише за правилами деліктної 

відповідальності. Це характерно для системи французького і загального права, 

хоча в Сполучених Штатах Америки допускається специфічна форма 

відповідальності за очікування, що породжується договірними обіцянками, – 

promissory estoppel. 

Третій підхід визнає певні переддоговірні обов’язки, засновані на 

принципі добросовісності та спрямовані на правильне формування волі сторін, 

але компенсація за шкоду, заподіяну їх невиконанням, регулюється або 

договірними, або деліктними правилами залежно від характеру фактичних 

обставин і стадії переговорів. Такого підходу дотримуються швейцарське, 

італійське, португальське право та ін. 

2.  Встановлення права, що застосовується до переддоговірної 

відповідальності, має певні труднощі. По-перше, визначення права, що 

застосовується до переддоговірних відносин, ускладнено розумінням правової 

природи цього виду відповідальності, а саме різною правовою кваліфікацією 

переддоговірної відповідальності. По-друге, визначення права, що 

застосовується в переддоговірних відносинах, ускладнено через складність 

визначення відповідних колізійних прив’язок відносин, що виникають 

у зв’язку з переддоговірною відповідальністю. 

3.  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 в цілому. 
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4.  Закріпивши позадоговірну кваліфікацію culpa in contrahendo, 

Регламент «Рим II» поклав край дебатам про кваліфікацію переддоговірної 

відповідальності в різних державах ЄС. Позадоговірна характеристика culpa 

in contrahendo 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. Це мало наслідком те, що лише певні 

вимоги, що виникають з переддоговірних відносин, підпадають під 

матеріальну сферу culpa in contrahendo в європейському міжнародному 

приватному праві. 

5.  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 визначено 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 переговорів;  

2) зобов’язання, що виникають з порушення позадоговірного обов’язку 

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

передували укладенню договору. 

6.  Щоб встановити застосовне право (компетентний правопорядок), 

необхідно визначити застосовні колізійні норми, а також вирішити проблеми, 

пов’язані з встановленням змісту права, що застосовується, відповідно до цих 

колізійних правил (проблема правової кваліфікації, конфлікт кваліфікації). 

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. 
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7.  Застосування до переддоговірних зобов’язань статуту 

передбачуваного (планованого) договору дає змогу підпорядкувати одному 

закону тісно пов’язані відносини (переддоговірні відносини і обов’язок 

відшкодувати збитки, які виникли в результаті їх невиконання, та договірні 

відносини, на укладення яких вони спрямовані), що забезпечує певну 

узгодженість їх правового регулювання. Таке рішення є доцільним, зважаючи 

і на зміст цих відносин. Фактично, і переддоговірні, і договірні відносини 

є зобов’язаннями, що полягають у конкретних обов’язках щодо виконання 

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

загальними (абстрактними) обов’язками стосовно невизначених осіб. 

8.  Вибір права, яке може бути застосовано до переддоговірних 

зобов’язань, може здійснюватися у проекті договору або в листі про намір, 

може бути виведений з вибору сторонами права, що застосовується до 

попередньої угоди або планованого договору. Окрім того, вибір права може 

бути здійснений безпосередньо після виникнення спору (в арбітражній або 

пророгаційній угоді).  

У разі відсутності вибору права застосовується право держави, з якою 

планований договір найтісніше пов’язаний. Договір має найбільш тісний 

зв’язок з державою, в якій сторона, що здійснює виконання, характерне для 

даного договору, на момент укладення договору має звичайне 

місцезнаходження. Застосування права такої держави до регулювання 

договірних переддоговірних зобов’язань сторін, а також до відповідальності 

за шкоду, заподіяну їх невиконанням, є розумним, оскільки означає 

застосування закону, який є найбільш відомий сторонам, та відповідає 

законним очікуванням сторін. 

9.  Підпорядковуючи вимоги, що випливають з переддоговірних 

відносин, lex contractus in negotio, європейський законодавець прагнув 

уніфікувати і спростити визначення права, що застосовується.  
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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 
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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 

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 
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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 
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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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Апробація результатів дослідження  

Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

обговорено та схвалено на засіданнях кафедри міжнародного приватного 

права Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2015-2018 рр.), а також апробовано на 11 

міжнародних науково-практичних конференціях в Україні та закордоном, 

зокрема: 

− Міжнародна науково-практична конференція «Восьмі юридичні 

диспути з актуальних проблем приватного права», присвячена пам’яті 

Є.В. Васьковського (Одеса, 18 травня 2018 р.);  
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− Науково-практична конференція «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.);  

− Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

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

− Міжнародна науково-практична конференція «Современные 

проблемы юридической науки» (Челябінськ, 12-13 травня 2017 р.);  

− Міжнародна науково-практична конференція «Современное 

состояние и тенденция развития законодательства Республики Таджикистан и 

стран СНГ» (Душанбе, 28 квітня 2017 р.);   

− ІІІ Науково-практична конференція «Актуальні наукові дослідження 

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

− Науково-практична конференція «Юридична техніка: доктринальні 

основи та проблеми викладання» (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 р.);  

− Міжнародна науково-практична конференція «Геостратегічні 

пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній 

сферах» (Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 15 жовтня 2015 р.);   

− Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (Київ, Київський національний університет імені 

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

− Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне право 

розвитку: сучасні тенденції та перспективи» (м. Одеса, 17 червня 2015 р.);  

− Міжнародна науково-практична конференція “Правові та 

інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : у 2 т. – Т. 1: 

матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 15-16 трав. 2015 р.). 

 


