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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Нормативно-правові акти 

Брюссельська конвенція 1924 року або Гаазькі правила – Міжнародна 

конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент від 25 серпня 1924 р.; 

Гаазько-Вісбійські правила – Брюссельська конвенція 1924 р. змінена 

Правилами Вісбі; 

Гамбурзькі правила – Конвенція Організації Об’єднаних Націй про морське 

перевезення вантажів від 31 березня 1978 р.; 

ГК – Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.; 

Закон Англії 1924 р. – англійський Закон про перевезення вантажів морем 

1924 р. (англ. – Carriage of Goods by Sea Act 1924); 

Закон США 1936 р. – Закон США «Про перевезення вантажів морем» 1936 р. 

(англ. – Carriage of Goods by Sea Act 1936); 

КТМ – Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р.; 

КТМ РФ – Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації від 

30 квітня 1999 р.; 

КТМ СРСР 1929 р. – Кодекс торговельного мореплавства Союзу РСР від 

14 червня 1929 р.; 

КТМ СРСР 1968 р. – Кодекс торговельного мореплавства Союзу РСР від 

17 вересня 1968 р.; 

Правила Вісбі – Брюссельський протокол 1968 р. про зміну Брюссельської 

конвенції 1924 р. про уніфікацію деяких правил про коносамент; 

Проект Закону США – Проект Закону США «Про перевезення вантажів 

морем» від 24 вересня 1999 р. (англ. – U.S. Senate Carriage of Goods by Sea Act 

’99 [Staff Working Draft]); 

Проект ММК – Проект документу ММК з транспортного права; 

Протокол СДР – Протокол про зміну Гаазько-Вісбійських правил від 21 грудня 

1979 р.; 

Регламент Рим І – Регламент (ЄС) № 593/2008 Європейського парламенту і 

Ради про право, що застосовується до договірних зобов’язань («Рим І»); 
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Римська конвенція – Римська конвенція про право, що застосовується до 

договірних зобов’язань; 

Роттердамські правила – Конвенція Організації Об’єднаних Націй про 

договори повністю або частково морського перевезення вантажів від 11 грудня 

2008 р.; 

Хартер Акт – Закон Сполучених Штатів Америки від 13 лютого 1893 р. «Про 

судноплавство, коносаменти та деякі права і обов’язки пов’язані із перевезенням 

вантажів»; 

ЦК – Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. 

Міжнародні організації 

Брюссельська конференція – Брюссельська дипломатична конференція; 

Комітет – Комітет з морських перевезень; 

ММК – Міжнародний морський комітет; 

Рада з торгівлі – Рада з торгівлі та розвитку ЮНКТАД; 

Робоча група ЮНКТАД – Робоча група ЮНКТАД з міжнародного 

законодавства в галузі морських перевезень; 

Робоча група ЮНСІТРАЛ – Робоча група ЮНСІТРАЛ з міжнародного 

законодавства у галузі морських перевезень; 

ЮНКТАД – Конференція ООН з торгівлі та розвитку; 

ЮНСІТРАЛ – Комісія ООН з права міжнародної торгівлі 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Правовідносини відповідальності 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу є 

однією з основних складових сучасного торговельного мореплаваства. 

Відповідальність морського перевізника є засобом забезпечення виконання 

перевізником зобов’язань із перевезення вантажу морем перед власником 

вантажу. Протягом ХХ-ХХІ ст. правове регулювання відповідальності 

морського перевізника зазнало значної уніфікації, що цілком відповідає 

тенденції до уніфікації міжнародно-правового та національно-правового 

регулювання найбільш важливих галузей права, зокрема міжнародного 

приватного права. 

Уніфікація правового регулювання відповідальності морського перевізника 

бере початок із прийняття під егідою Міжнародного морського комітету (далі за 

текстом – ММК) Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про 

коносамент від 25 серпня 1924 р. (далі за текстом – Брюссельська конвенція 

1924 року або Гаазькі правила). Тривалий час вони були єдиним міжнародно-

правовим документом, що регулював відносини відповідальності перевізника. 

Подальший розвиток торговельного мореплавства зумовив прийняття 

Брюссельського протоколу 1968 р. про зміну Брюссельської конвенції 1924 року 

(далі за текстом – Правила Вісбі) (Брюссельська конвенція 1924 року змінена 

Правилами Вісбі далі за текстом – Гаазько-Вісбійські правила), Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй про морське перевезення вантажів від 31 березня 

1978 р. (далі за текстом – Гамбурзькі правила), Протоколу про зміну Гаазько-

Вісбійських правил від 21 грудня 1979 р. (далі за текстом – Протокол СДР) та 

Конвенції про договори повністю або частково морського перевезення вантажів 

від 11 грудня 2008 р. (далі за текстом – Роттердамські правила), які сьогодні є 

найпрогресивнішим документом з уніфікації правил відповідальності морського 

перевізника за вантаж. 

Надважлива роль торговельного мореплавства у сучасній світовій торгівлі 
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та активний розвиток договірних форм регулювання у цій сфері, посилюють 

значення гарантій забезпечення сталості морських перевезень вантажів, серед 

яких центральне місце належить відповідальності морського перевізника, чим 

пояснюється актуальність теми дисертаційного дослідження. 

У світлі сучасних тенденцій законодавство України в галузі торговельного 

мореплавства потребує реформування та уніфікації із міжнародно-правовими 

актами та узгодження із положеннями законодавств основних учасників 

морських вантажних перевезень, зокрема держав-членів Європейського Союзу 

та Сполучених Штатів Америки. Зазначені аргументи зумовили вибір автором 

для дослідження правовідносин відповідальності морського перевізника. 

Відповідальність морського перевізника є одним з центральних інститутів 

(тобто системою відносно відокремлених та взаємопов’язаних між собою 

правових норм, що регулюють відносини цивільно-правової відповідальності 

морського перевізника перед власником вантажу за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу) міжнародного приватного морського права. 

Регулювання відповідальності морського перевізника має вирішувати наступні 

завдання: забезпечувати достатній рівень правового захисту власників вантажів 

та стимулювати перевізників дотримуватися умов договору перевезення не 

створюючи додаткових фінансових перешкод, які можуть зашкодити 

торговельному мореплавству. Положення про відповідальність морського 

перевізника є основою договору морського перевезення. Значення 

відповідальності у правовому регулюванні визначається тим, що 

відповідальність є ключовим фактором забезпечення виконання перевізником 

взятих на себе зобов’язань за договором морського перевезення вантажу. 

Регулювання відповідальності морського перевізника у вітчизняному 

законодавстві здійснюється Кодексом торговельного мореплавства України від 

23 травня 1995 р. (далі за текстом – КТМ). КТМ значною мірою базується на 

Кодексі торговельного мореплавства Союзу РСР від 17 вересня 1968 р. (далі за 

текстом – КТМ СРСР 1968 р.), який є морально застарілим, крім того Україна на 

сьогоднішній день не доєдналася до жодного з міжнародних режимів 
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регулювання відповідальності перевізника. Це зумовлює потребу реформування 

правового регулювання відповідальності морського перевізника у вітчизняному 

законодавстві та свідчить про потребу подальших теоретичних досліджень цієї 

галузі в Україні, що також робить дане дослідження актуальним. 

Своєчасність дослідження зумовлена прагненнями України активніше 

інтегруватися у світовий економічний простір, що призводить до інтенсифікації 

морської торгівлі та потреби включення України до світових торговельних 

потоків, адже, будучи морської державою, Україна, за роки незалежності, 

нажаль, не докладала потрібних зусиль, спрямованих на розвиток вітчизняного 

торговельного флоту. 

Відповідно, дослідження правового регулювання відповідальності 

морського перевізника за договором міжнародного морського перевезення 

вантажу являє собою підґрунтя для реформування законодавства України у 

галузі морських перевезень вантажів, що стане основою розвитку вітчизняного 

торговельного мореплавства та подальшої інтеграції України у світову торгівлю. 

Спроби дослідити відповідальність морського перевізника мали місце ще у 

радянській юридичній літературі. Зокрема, В.М. Гаврилов, Г.Г. Іванов, 

О.Л. Маковський, О.Г. Калпін у своїх працях вивчали правове регулювання 

цього інституту. Серед публікацій – дисертація Ю.Б. Драгунової з питань 

відповідальності морського перевізника за незбереження вантажу, дослідження 

В.М. Гавриловим правового регулювання обмеження відповідальності 

перевізника. Ключовим дослідженням відповідальності морського перевізника 

радянських часів є підручник з міжнародного приватного морського права 

О.Л. Маковського та Г.Г. Іванова. 

Теоретичну основу дисертаційного дослідження також становлять праці 

зарубіжних вчених, присвячені окремим питанням правовідносин 

відповідальності морського перевізника, зокрема: Г. Беннета, Ч. Блека, 

Р. Геллавелла, К. Гіаші, А. Г’юза, С. Дора, Б. Едера, Р. Кларка, Н. Лопеза, 

П. Саймона, Е. Сельвіга, М. Стерлі, В. Тетлі, Г. Хірна та інших. 

Дослідження відповідальності морського перевізника ще не стало об’єктом 
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детального вивчення українських науковців. Загальні аспекти відповідальності 

морського перевізника були дотично досліджені вітчизняними вченими, 

зокрема, представником київської школи міжнародного приватного права – 

О.Ю. Серьогіним, представниками одеської школи морського права – 

С.О. Кузнєцовим та Л.І. Пашковською, представником львівської юридичної 

школи – О.В. Столярським та представником харківської школи права – 

О.П. Радчуком. У той же час в Україні досі не існує ґрунтовного наукового 

дослідження, присвяченого відповідальності морського перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу.  

Все вищезазначене зумовило актуальність теми дисертаційного 

дослідження. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в рамках планової наукової теми Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» № 11БФ048-01, яка, 

в свою чергу, є складовою частиною Комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації». 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у 

дослідженні правовідносин відповідальності морського перевізника за вантаж та 

їхнього правового регулювання як на міжнародному, так і на національному 

рівнях, враховуючи характер досліджуваних норм, тлумачення та практику 

їхнього застосування, задля поглиблення та збагачення науково-теоретичного та 

практичного наробку в цій галузі міжнародного приватного права. 

Досягнення поставленої мети здійснювалось шляхом постановки та 

вирішення наступних основних завдань: 

- аналіз поняття «морського перевізника» та особливостей його правового 

статусу; 

- визначення та дослідження найбільш актуальних проблем правового 

регулювання відповідальності морського перевізника за договором 
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міжнародного морського перевезення вантажу; 

- вивчення характерних особливостей відповідальності перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу; 

- дослідження складу та формулювання визначення правопорушення, що є 

підставою для притягнення морського перевізника до відповідальності; 

- з’ясування сфери застосування норм про відповідальність морського 

перевізника, що містяться у міжнародних договорах; 

- вивчення природи та суті норм про обмеження відповідальності 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу, 

з’ясування особливостей регулювання окремих підстав, що обмежують або 

звільняють перевізника від відповідальності; 

- аналіз ґенези міжнародно-правових режимів регулювання відповідальності 

перевізника; 

- дослідження механізмів взаємодії та взаємного впливу міжнародних 

договорів про уніфікацію та національно-правового регулювання 

відповідальності морського перевізника за договором міжнародного морського 

перевезення вантажу; 

- виокремлення основних юридико-технічних та політико-правових 

політичних проблем, що виникають під час уніфікації правового регулювання 

відповідальності морського перевізника, та спроба надання рекомендацій з 

їхнього практичного вирішення; 

- з’ясування ролі міжнародних організацій в процесі уніфікації правого 

регулювання відповідальності морського перевізника за договором 

міжнародного морського перевезення вантажу; 

- визначення основних напрямків удосконалення та реформування 

положень законодавства України, що регулюють відповідальність морського 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини відповідальності перевізника, 

що виникають з міжнародних морських перевезень вантажу, а також підходи та 

тенденції регулювання такої відповідальності на міжнародно-правовому та 
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національному рівнях. 

Предметом дослідження є відповідальність морського перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу, правова природа, 

особливості, умови настання та звільнення перевізника від відповідальності, 

механізми її закріплення, а також уніфіковані правила міжнародного права про 

відповідальність морського перевізника, норми актів законодавства України та 

іноземних держав, що регулюють дані питання, та практика їх застосування, а 

також підходи та положення вітчизняної та зарубіжної доктрини. 

Методи дослідження. Наукова обґрунтованість сформульованих висновків 

визначається широкою сукупністю методів наукового пізнання. Методологічне 

підґрунтя дисертації склали філософські та загальнонаукові методи пізнання, а 

також спеціальні методи правової науки. Під час роботи над дисертаційним 

дослідженням автор в комплексі використовував широкий спектр різноманітних 

методів дослідження: діалектико-матеріалістичної філософії, комплексного та 

системного аналізу як загальних методів наукового пізнання явищ об’єктивного 

світу. Основним методом дослідження є формально-юридичний, що дозволило 

з’ясувати відповідні норми, проаналізувати їхній юридичний зміст та встановити 

взаємозв’язки для досягнення комплексного бачення предмету дослідження. 

Застосування методу порівняльного правознавства дозволило розкрити 

юридичну природу міжнародних уніфікаційних нормативно-правових актів, що 

регулюють інститут відповідальності морського перевізника. Крім цього автор 

активно використовував метод історично-ретроспективного аналізу, що 

дозволило з’ясувати закономірності історичного розвитку предмету дослідження 

та дати оцінку його подальших перспектив. Використано також логічний, 

нормативний та інші спеціальні методи наукового пізнання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше у 

вітчизняній науці міжнародного приватного права проведено комплексне 

наукове дослідження відповідальності перевізника за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу, висвітлено основні проблеми її правового 

регулювання, запропоновано підходи та надано рекомендації щодо 
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удосконалення законодавства України у галузі торговельного мореплавства. 

Основні результати, що становлять наукову новизну та виносяться на захист, є 

наступними: 

Вперше: 

1. Узагальнено підходи до визначення терміну «морський перевізник» 

у вітчизняному праві на підставі аналізу правових норм законодавств іноземних 

держав та міжнародно-правових документів. 

2. Сформульовано авторську дефініцію «морський перевізник» та 

визначено її юридичний зміст. Морським перевізником є особа, яка, відповідно 

до умов коносаменту, несе зобов’язання щодо перевезення дорученого їй 

відправником вантажу із порту відправлення в порт призначення і видачі такого 

вантажу особі, уповноваженій на одержання вантажу (одержувачеві). 

3. У вітчизняній юридичній науці наведено перелік основних 

особливостей та встановлено характер відповідальності морського перевізника 

за договором міжнародного морського перевезення вантажу. 

4. За результатами аналізу положень про обмеження обсягу 

відповідальності морського перевізника, що містяться у Гаазько-Вісбійських, 

Гамбурзьких та Роттердамських правилах, а також у КТМ, виокремлено основні 

засоби обмеження відповідальності перевізника за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу. 

5. За результатами дослідження природи «навігаційної помилки» 

обґрунтовано позицію недоцільності збереження даної підстави виключення 

відповідальності морського перевізника в сучасному правовому регулюванні 

цього інституту. 

6. Виявлено та обґрунтовано тенденції взаємодії міжнародно-правового 

та національно-правового регулювання відповідальності морського перевізника. 

7. Запропоновано механізм вирішення проблеми забезпечення 

одноманітного тлумачення та застосування державами уніфікованих норм про 

відповідальність морського перевізника, зокрема шляхом узагальнення 

правозастосовної практики в рамках Комісії ООН з права міжнародної торгівлі 
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(далі за текстом – ЮНСІТРАЛ) та забезпечення дотримання судами держав-

учасниць міжнародних договорів, що регулюють відповідальність морського 

перевізника, даних рекомендацій під час розгляду відповідних справ. 

Удосконалено: 

8. Стан наукового обґрунтування та тлумачення характеру 

відповідальності морського перевізника за договором міжнародного морського 

перевезення вантажу. Аналіз загальних умов настання відповідальності 

морського перевізника, що містяться як у національному праві різних держав, 

так і у міжнародних договорах, дозволяє систематизувати умови, характер, а 

також обсяг відповідальності перевізника, з’ясувати підстави для звільнення 

перевізника від відповідальності (або її обмеження). 

9. Обґрунтування критеріїв обмеження та виключення відповідальності 

морського перевізника, що містяться у законодавстві України, в результаті чого 

запропоновано рекомендації щодо їхнього вдосконалення. 

10. Методологію вивчення причин виникнення та ґенези міжнародно-

правових режимів відповідальності морського перевізника, а також причин 

появи т. зв. «синтетичних режимів» відповідальності морського перевізника у 

праві окремих держав, зокрема у законодавстві України. 

11. Підходи до вирішення юридико-технічних та політико-правових 

проблем вступу міжнародних договорів про уніфікацію правового регулювання 

відповідальності перевізника (Гаазько-Вісбійських, Гамбурзьких та 

Роттердамських правил) у силу та їхнього впливу на уніфікацію регулювання 

відповідальності морського перевізника у національних законодавствах різних 

держав. 

Дістали подальшого розвитку: 

12. Обґрунтування складу правопорушення, що тягне за собою 

відповідальність морського перевізника, та аналіз його складових: 

а) протиправного характеру поведінки перевізника; б) шкоди або збитків 

власника вантажу; в) причинно-наслідкового зв’язку між невиконанням 

(неналежним виконанням) перевізником зобов’язань та збитками власника 
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вантажу; та г) вини перевізника. 

13. Класифікація підстав, які виключають відповідальність перевізника 

за договором міжнародного морського перевезення вантажу. Зокрема 

запропоновано виокремити наступні шість груп підстав виключення 

відповідальності морського перевізника: а) форс-мажорні обставини; 

б) обставини, що являють собою «крайню необхідність»; в) обставини, що 

свідчать про вину відправника вантажу; г) обставини, що звільняють 

перевізника від відповідальності через недоліки або властивості самого вантажу; 

ґ) інші обставини, що звільнять перевізника від відповідальності; та 

д) обставини, що є виключенням з принципу винної відповідальності 

перевізника. 

14. Обґрунтування ролі міжнародних центрів з уніфікації норм 

міжнародного приватного морського права, зокрема ММК, Брюссельської 

конференції, ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ, у процесі уніфікації норм про 

відповідальність морського перевізника. 

15. Пропозиції щодо подальшої уніфікації законодавства України в 

галузі торговельного мореплавства із положеннями міжнародних договорів про 

уніфікацію правил про відповідальність морського перевізника та 

законодавствами іноземних держав з урахуванням останніх тенденції в цій 

галузі правового регулювання. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у 

тому, що сформульовані теоретичні положення сприятимуть подальшому 

розвиткові науки міжнародного приватного права. Висновки дисертаційного 

дослідження можуть бути використані у подальших дослідженнях галузі 

торговельного мореплавства, зокрема питань відповідальності морського 

перевізника. Положення дисертації можуть бути використані у навчальному 

процесі під час розробки навчальних посібників, підручників та методичних 

матеріалів, а також під час викладання нормативної дисципліни «Міжнародне 

приватне право» та спецкурсу «Міжнародне приватне морське право». 

Результати дослідження можуть стати у нагоді при визначенні правової позиції 
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України щодо удосконалення та гармонізації законодавства у зазначеній галузі, 

зокрема щодо приєднання до міжнародно-правових документів, що регулюють 

питання відповідальності морського перевізника, а також під час розробки нової 

редакції або поправок до КТМ. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою з урахуванням основних та фундаментальних досягнень науки 

міжнародного приватного права. Сформульовані у роботі висновки та 

положення, що становлять наукову новизну, отримані та обґрунтовані автором 

самостійно. Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів 

мають відповідні посилання і використані лише для підкріплення ідей автора. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалась на 

засіданні кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основні положення дисертаційного дослідження оприлюднені на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Правове регулювання суспільних відносин: 

актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 26-27 липня 

2013 року) (тези опубліковано), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів 

публічного адміністрування у напрямку розвитку правової системи України» 

(м. Київ, 10-11 серпня 2013 року) (тези опубліковано), Міжнародній науково-

практичній конференції «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та 

пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 30-31 травня 2014 року) (тези 

опубліковано), Міжнародній науково-практичній конференції «Становлення 

громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя» 

(м. Дніпропетровськ, 6-7 червня 2014 року) (тези опубліковано), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Правова держава: напрямки та тенденції її 

розбудови в Україні» (м. Одеса, 13-14 червня 2014 року) (тези опубліковано), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми розвитку 

державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності» 

(м. Харків, 20-21 червня 2014 року) (тези опубліковано), Міжнародній науково-
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практичній конференції «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації 

законодавства України до вимог Європейського Союзу» (м. Херсон, 5-6 червня 

2015 року) (тези опубліковано), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Юридична наука: виклики і сьогодення» (м. Одеса, 12-13 червня 2015 року) 

(тези опубліковано). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

знайшли своє відображення у 4 наукових статтях у фахових виданнях, перелік 

яких затверджено МОН України, 1 статті в іноземному фаховому виданні, 

1 статті в іншому виданні, а також у 8 матеріалах міжнародних науково-

практичних конференцій та семінарів. 

Структура дисертації зумовлена предметом, метою, завданнями та 

логікою наукового дослідження та складається з переліку умовних позначень, 

вступу, 3 розділів, що об’єднують 7 підрозділів та 8 пунктів, висновків, списку 

використаних джерел, який нараховує 249 найменувань. Загальний обсяг 

дисертації складає 241 сторінку, з яких бібліографія викладена на 25 сторінках. 
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Розділ 1. Загальні положення інституту відповідальності перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу 

 

1.1. Поняття морського перевізника та особливості 

його правового статусу 

 

Зміст договору міжнародного морського перевезення вантажів полягає у 

тому, що на основі домовленості сторін морський перевізник (морська 

транспортна організація) бере на себе зобов’язання доставити вантаж до місця 

призначення, в обмін на що власник вантажу зобов’язується сплатити 

перевізникові винагороду (фрахт). Інші зобов’язання сторін договору 

міжнародного морського перевезення вантажів лише конкретизують та 

доповнюють таке основне зобов’язання. 

Правове значення договору міжнародного морського перевезення вантажу 

полягає у наступному: 

А) договір є правовою основою для виникнення відносин із перевезення, що 

складаються між власником вантажу та перевізником; 

Б) для забезпечення процесу транспортування потрібна конкретизація умов 

морського перевезення, встановлених міжнародними угодами та положеннями 

внутрішнього законодавства держав, із урахуванням потреб та можливостей 

перевізників та власників вантажів, що вимагає договірного оформлення їхніх 

відносин; 

В) договір міжнародного морського перевезення є підставою для настання 

відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання ними 

договірних зобов’язань. Стосовно перевізника мається на увазі невиконання або 

неналежне виконання ним зобов’язань із перевезення вантажу. 

Відповідно до ч. 6 ст. 1 Гамбурзьких правил [1] «договором морського 

перевезення» є будь-який договір відповідно до якого перевізник, за сплату 

фрахту, зобов’язується перевезти вантаж морем з одного порту в інший. 

Роттердамські правила [2] (п. 1 ст. 1) визначають «договір перевезення» в 

якості договору, за яким перевізник, за сплату фрахту, зобов’язується перевезти 
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вантаж з одного місця в інше. Такий договір передбачає морське перевезення та 

може передбачати перевезення іншими видами транспорту додатково до 

морського перевезення. 

Обидва визначення не містять положення про письмову форму договору 

морського перевезення, хоча у більшості випадків договори міжнародного 

морського перевезення вантажів укладаються саме у письмовій формі. 

Відповідно до КТМ [3] (ч. 1 ст. 134) договір морського перевезення вантажу 

повинен бути укладений у письмовій формі. Наявність та зміст договору 

морського перевезення вантажу може підтверджуватися рейсовим чартером, 

коносаментом або іншими письмовими документами. Відповідне положення 

міститься також у Кодексі торговельного мореплавства Російської Федерації від 

30 квітня 1999 р. [4] (далі за текстом – КТМ РФ) (ч. 1 ст. 117). При цьому таке 

положення відсутнє, наприклад, у англійському Законі «Про перевезення 

вантажів морем» 1992 р. (англ. – Carriage of Goods by Sea Act 1992 [5]). 

Українське законодавство наступним чином визначає договір морського 

перевезення вантажу (ч. 1 ст. 133 КТМ): «За договором морського перевезення 

вантажу перевізник або фрахтівник зобов’язується перевезти доручений йому 

відправником вантаж із порту відправлення в порт призначення і видати його 

уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник або 

фрахтувальник зобов’язується сплатити за перевезення встановлену плату 

(фрахт)». При цьому фрахтувальником та фрахтівником будуть визнаватися 

лише ті особи, що уклали між собою договір фрахтування судна (чартер), в 

інших випадках особа, що здійснює перевезення, вважатиметься перевізником. 

При цьому ст. 135 КТМ передбачає, що відносини між перевізником та 

одержувачем вантажу визначаються спеціальним договором, що носить назву – 

коносамент. 

Джерелами правового регулювання міжнародних морських перевезень 

виступають міжнародні договори та норми внутрішнього законодавства. При 

цьому особливість морського транспорту полягає у тому, що, по-перше, 

принципова роль у регламентації умов перевезень належить внутрішньому 
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праву, та, по-друге, що морські перевезення значною мірою регулюються таким 

джерелом права, як морські звичаї, які визначають відносно вузьку, втім 

практично важливу сферу відносин в галузі морських перевезень. 

Основним суб’єктом досліджуваних у даній роботі суспільних відносин є 

морський перевізник. Тому для подальшого аналізу його відповідальності за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу вкрай важливо 

дослідити поняття «морського перевізника» та визначити його ґенезу. 

Поняття «морського перевізника» та його сутність зазнали значних змін 

протягом історичного розвитку людства. 

В античний період судно належало власникові, т. зв. навклеру [6, с. 7]. Для 

навклера характерним було: а) володіння судном на правах власника; 

б) володіння принаймні частиною вантажу, що перевозився на судні [7, с. 6]; 

в) особиста присутність на судні протягом усього терміну плавання судна [8, 

с. 164]. Згода власника судна прийняти на судно вантаж третьої особи та 

супроводжуючих його осіб оформлювалась усною домовленістю. Супутники 

власника судна були пов’язані із ним спільною метою та пливли на його судні із 

власним вантажем, виступаючи, разом із власником судна, в якості екіпажу [6, 

с. 7]. 

У Стародавньому Римі судна належали, насамперед, земельній аристократії. 

Власник судна виконував водночас функції судновласника, перевізника та 

власника вантажу у сучасному значенні цих термінів. За римським звичаєм 

порядна людина не мала брати платню за особисті послуги. Вільні люди могли 

придбавати щось через рівних, але не підлеглих їм осіб. Практика зуміла знайти 

вихід зі скрутного становища: раба використовували як капітана (лат. – magister 

navis). За позовом action exercioria хазяїн (рабовласник) ніс відповідальність за 

дії своїх рабів-моряків, коли вони вчиняли крадіжку або завдавали шкоди майну 

[9, с. 13]. 

У Середньовіччі договори у торговельному мореплавстві укладалися лише 

власниками судна (англ. – shipowner, нім. – Schiffsherr, фр. – le bourgeois de 

Navire). Купівля-продаж товару здійснювалася, здебільшого, на ярмарках у 
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приморських містах. В цей час власник судна, продавець та покупець 

домовлялися безпосередньо. Треті особи (посередники) були відсутні [9, с. 15-

17]. 

Оскільки одній особі доводилося довіряти іншій особі перевезення товару, 

то, відповідно, почали випрацьовуватися зародкові форми угоди, що являла 

собою двостороннє зобов’язання. Угода між такими особами мала, насамперед, 

набути письмової форми самостійного договору [10]. 

У XVI-XVII ст. відбулося відокремлення мореплавства від торгівлі. 

З’явилися дві самостійні фігури – власник судна та власник товару (купець) [11, 

с. 40]. Випадки супроводження товару у дорозі його власником стали 

зустрічатися дедалі рідше. Останній замінює себе спеціальною уповноваженою 

особою – суперкарго (англ. – supercargo) [11, с. 283, 299], яка передає товар 

власникові судна. Після приходу судна до місця призначення суперкарго сприяв 

швидкій організації комерційних робіт (замовлення портових бригад 

вантажників, понаднормових робіт, складання графіку обробки судна у порту). 

З розвитком міжнародної торгівлі ринки розширювалися та віддалялися від 

місця виробництва товарів. Розширювалася й територіальна діяльність купців 

(англ. – merchant, нім. – Kaufmann, фр. – commerçant). Це не дозволяло їм 

особисто виконувати всі операції та вимоги місцевих органів влади, потрібні для 

виконання завантажувальних та вивантажувальних робіт під час знаходження 

судна у порту перебування. Купці зверталися до послуг третіх осіб – місцевих 

посередників. Такі посередники мали різні назви. У державах континентальної 

Європи їх називали повіреними, комісіонерами, маклерами, в Англії – агентами, 

брокерами, факторами. Вони не виступали стороною договору купівлі-продажу 

товару та договору морського перевезення вантажу, але без їхньої допомоги 

торговельний обіг ставав неможливим. Так у морському торговельному 

судноплавстві виник інститут представництва. Купці створювали різноманітні 

форми договірних зв’язків із представниками [8, с. 166]. 

У XVIII ст. законодавства держав Західної та Північної Європи та штату 



21 

Каліфорнії
1
 ще не відмовилися від поняття «власник судна»

2
. Але у французькій 

та німецькій судовій практиці поряд із термінами «власник» та «власник судна» 

з’явився термін «фрахтувальник» (нім. – Verfrachter, фр. – fréteur) [8, с. 167-784]. 

У другій половині XIX ст. на фрахтовому ринку почали з’являтися 

підприємці, які зобов’язувалися виконувати морські перевезення певної 

кількості вантажу за обумовлену платню та в обумовлені терміни. У США їх 

називали freight-contractors, у Європі, зокрема у Німеччині – 

Transportübernehmer. Часто вони самі не мали власних суден, а винаймали їх у 

інших судновласників, граючи при цьому на різниці фрахтових ставок [11, 

с. 283, 286]. В такий спосіб поступово відбувалося відокремлення особи 

власника судна від особи, що фактично здійснює перевезення вантажу. Пройде 

небагато часу і ця особа буде названа у законодавстві «перевізником». 

Купці XVII ст. в операціях із коносаментами почали застосовувати 

юридично-технічні засоби вексельного права: складання документу приказу та 

індосамент, видачу коносаменту в декількох екземплярах, правило, що 

виконання зобов’язання за одним екземпляром погашає зобов’язання за іншими 

екземплярами (clausula cassatoria) [9, с. 17]. Тим самим була закладена 

передумова для появи фігури держателя коносаменту. Застосування юридично-

технічних засобів спочатку закріпилося у формі звичаю торговельного права. У 

1794 р. зазначений звичай увійшов до англійського права шляхом закріплення в 

рішенні у справі Lickbarrow v. Mason [8, с. 168]. 

До початку ХІХ ст. у торговельний обіг увійшла фігура держателя цінного 

паперу (англ. – holder, нім. – Inhaber, фр. – porteur), а до морської торгівлі – 

фігура держателя коносаменту (англ. – Holder of the Bill of Lading). У зовнішній 

торгівлі складався особливий вид договору купівлі-продажу товарів, пов’язаний 

із використанням морського транспорту, спочатку FOB (free on board), а потім 

CIF (cost, insurance and freight). Це були особливі торгові угоди, що базувалися 
                                                           
1
 Морський статут Фінляндії, Норвезький закон про мореплавство, Німецьке торговельне уложення, Італійське 

уложення про торговельний флот, Іспанське торговельне уложення, Португальське торговельне уложення, 

Каліфорнійське цивільне уложення – відповідно до [12, с. 88].  
2
 Ст. 450 Німецького торговельного уложення 1861 р.: «Власником корабля (Rheder) вважається той, кому 

належить на праві власності корабель, призначений для морської торгівлі» - Загальнонімецьке торговельне 

уложення [12, с. 119]. 
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на пересилці документів. Для продажу товарів «за документами» було створено 

банківську систему із використанням нових форм розрахунків (акредитив, 

інкасо) [8, с. 169]. 

Щоб виконати зобов’язання із перевезення в рамках договору купівлі-

продажу товару відтепер необхідно було укласти договір морського перевезення 

вантажу. 

Такий договір виявляється важливим засобом реального виконання 

договору купівлі-продажу товару. У договорі купівлі-продажу товару на умовах 

FOB судно фрахтує покупець товару, а в договорі CIF – продавець товару. В 

рамках договору морського перевезення вантажу зазначені особи отримують 

інші найменування: продавець в договорі CIF стає відправником вантажу (англ. 

– shipper, нім. – Sender, фр. – consignor), а покупець в договорі FOB – 

отримувачем вантажу (англ. – consignee, нім. – Frachempfänger). У перевізному 

документі вказуються ім’я та прізвище відправника вантажу, а для отримувача 

вантажу – ім’я, прізвище та місце проживання (residual address) [13, с. 414]. 

Отримувачем або відправником вантажу може бути лише одна фізична або 

юридична особа. 

Виокремлення цих фігур в якості осіб, наділених правами та обов’язками 

перед перевізником, стало практичною необхідністю у торговельному 

мореплавстві. 

Перевізник не цікавився внутрішніми договірними відносинами цих осіб. 

Його цікавили лише та особа, що: а) укладала із ним договір морського 

перевезення вантажу; б) передала вантаж для перевезення; в) погодилася 

фігурувати в коносаменті в якості відправника вантажу, тобто бути стороною 

договору морського перевезення. 

У 1921 р. було завершено підготовку Гаазьких правил
1
. В процесі їхньої 

розробки увага зверталася на те, що особами, які експлуатують судно, є не лише 

їхні власники, але й інші підприємці. У зв’язку із цим делегаціями Франції та 

                                                           
1
 Прийняті у 1921 р. у Гаазі (Нідерланди) на сесії Асоціації міжнародного права. Спершу були призначені для 

добровільного застосування учасниками перевезень шляхом посилання на них у коносаментах, пізніше лягли в 

основу Брюссельської конвенції 1924 року.  



23 

Бельгії було запропоновано замінити існуючий термін «власник судна» на новий 

термін «перевізник» (англ. – carrier, нім. – Beförderer, фр. – transporteur). 

Делегації держав англосаксонської системи права погодилися із такою 

пропозицією за умови визначення нового терміну. Це було зроблено спочатку в 

Гаазьких правилах, а потім у Брюссельській конвенції 1924 року [14]. 

Визначення збереглося до наших часів: «Перевізник включає власника судна або 

фрахтівника, що виступають стороною в договорі перевезення із 

фрахтувальником» (п. а ст. 1 Гаазьких правил). 

З тексту Гаазьких правил можна виокремити коло осіб, на яких розраховані 

їхні положення. До їхнього числа належать: перевізник, відправник, отримувач, 

держатель коносаменту. Роз’яснення до Гаазьких правил містить лише термін 

«перевізник». Завдяки цьому роз’яснення набуло нормативного значення. Це 

значною мірою полегшує користування Гаазькими правилами, особливо у 

ситуаціях, коли термін «перевізник» застосовується в різних частинах правил. 

Наприклад слово «включає» (п. а ст. 1 Гаазьких правил) передбачає, що вказівка 

на власника судна або фрахтівника не є вичерпною. Поряд із цими двома 

особами в якості перевізника можуть розглядатися й інші особи. Із визначення 

витікає, що будь-яка особа, яка зобов’язується виконати перевезення, вважається 

перевізником незалежно від того, належить їй судно на праві власності, або вона 

користується судном на основі іншого правового титулу. При цьому у самих 

Гаазьких правилах йдеться лише про чартер (ст. 5) як про можливий правовий 

титул. Але таких підстав може бути більше – договір оренди, а якщо мова йде 

про чартер, то може мати місце укладення тайм-чартеру або бербоут-чартеру. 

У німецькому праві, праві скандинавських країн, праві Нідерландів та у 

фламандському кодексі бельгійського морського закону продовжував 

зберігатися старий термін «фрахтовик» (нім. – Verfrachter, голл. – bortfraktaren). 

Але його почали сприймати у якості «перевізника». В італійському праві, у 

зв’язку із проведеною у 1942 р. класифікацією морських договорів на договори 

оренди суден, фрахтування та перевезення, своє визначення отримують такі 

поняття як «власник судна», «судновласник» та «перевізник» [8, с. 170]. 
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У Брюссельській конвенції 1924 р., на відміну від терміну «перевізник», не 

дається визначення терміну «відправник вантажу», хоча власне термін 

«відправник» зустрічається по тексту конвенції 20 разів. Вочевидь це зроблене 

для того, аби визначення змісту поняття «відправник вантажу» у конкретних 

ситуаціях відбувалось за волею сторін договору морського перевезення вантажу. 

На практиці як до, так і після прийняття у 1921 р. Гаазьких правил, коносаменти 

судноплавних компаній містили терміни «перевізник» та «купець». Якщо 

«перевізник» визначався як сторона, від імені якої підписаний коносамент, то 

слово «купець» мало збірне значення та включало широке коло осіб – 

відправників та отримувачів вантажів, консигнаторів, держателів коносаменту 

та власників вантажів
1
. 

Судновласники країн Латинської Америки зазвичай визначали у 

коносаментах одразу всіх трьох осіб. Так у типовому бланку коносаменту 

Латиноамериканської асоціації судновласників містилися наступні визначення: 

«Перевізник – це фізична або юридична особа, зазначена на лицьовій стороні 

цього коносаменту в якості особи, що прийняла вантаж для завантаження, 

незалежно від того, чи є вона судновласником та/або управляючим судна, або 

фрахтівником та/або управляючим судна, на яке було завантажено товар, а 

також незалежно від того, чи надане вищезазначене судно в її розпорядження на 

основі будь-якого іншого договору у відповідності до морського права. 

Відправник вантажу означає фізичну чи юридичну особу, корпорацію або 

торговельну компанію, зазначену на лицьовій стороні цього коносаменту в 

якості відправника вантажу, а також особу, за чий рахунок відправляється товар, 

власника товару або адресата, або будь-якого індосатора або законного 

держателя коносаменту, або будь-яку особу, зацікавлену у отриманні вантажу. 

Отримувач вантажу включає в себе, окрім особи, зазначеної в такій якості 

на лицьовій стороні коносаменту, будь-яку особу, що або має право отримати 

вантаж, зазначений у коносаменті, або безпосередньо із судна, або зі складу, або 

                                                           
1
 Наприклад, коносамент Балтійської та міжнародної морської ради (БІМКО) «Combiconbill» в редакції 1995 р. 

[15]. 
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це законний держатель даного коносаменту або будь-яка особа, зацікавлена в 

отриманні вантажу» [16]. 

Відсутність визначення терміну «отримувач вантажу» пояснюється тим, що 

положення Гаазьких правил застосовуються лише до договору морського 

перевезення вантажу, посвідченого коносаментом, тобто цінним папером, що 

має якості матеріального та процесуального характеру. Обіговий характер 

коносаменту не дозволяє перевізникові заздалегідь знати, якій особі буде 

переданий коносамент та яка особа, відповідно, виступатиме кредитором. За 

виконанням зобов’язання до перевізника звертається тримач коносаменту, а не 

отримувач вантажу [8, с. 172]. 

Визначення перевізника та купця зникли з коносаментів європейських 

судноплавних компаній лише наприкінці 70-х рр. минулого сторіччя. Цьому 

зокрема сприяло введення до торговельної практики коносаментів у скороченій 

формі (т. зв. – Short form bills of lading). 

Відповідно до Гамбурзьких правил (ст. 1) перевізником є будь-яка особа, 

яка або від імені якої із відправником вантажу укладено договір морського 

перевезення вантажу. Водночас Гамбурзькі правила вводять інше визначення – 

«фактичний перевізник». Фактичним перевізником є будь-яка особа, якій 

перевізником доручено здійснення перевезення вантажу або частини 

перевезення та включає будь-яку іншу особу, якій доручено таке здійснення 

перевезення (ч. 2 ст. 1). 

Терміни «особа» та «будь-яка особа» доволі часто зустрічаються у теорії та 

практиці. У найбільш загальному вигляді термін «будь-яка особа» включає і 

фізичних і юридичних осіб. Даний термін можна застосувати у дуже широкому 

значенні, що дозволяє включити до сфери дії Гамбурзьких правил будь-яку 

особу, що виступатиме відповідачем за позадоговірним позовом у випадку, коли 

вантаж втрачено або пошкоджено. Також в категорію «будь-яка особа» 

потраплятимуть не лише безпосередні субпідрядники перевізника, але й весь 

ланцюг посередників, які беруть участь у виконанні договору морського 

перевезення (тобто субпідрядники субпідрядників і так далі аж до тієї особи, яка 
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фактично виконуватиме зобов’язання із перевезення). 

Фактичний перевізник є особою, яка фізично виконує основні зобов’язання 

перевізника, тобто обробку вантажу, його зберігання, складування та 

перевезення. За такого підходу «будь-яка особа» включатиме морських 

перевізників, внутрішніх перевізників, операторів терміналів, стивідорів. За 

межами терміналу до категорії «будь-яка особа» потрапить охоронна компанія, 

що забезпечує охорону складу, посередник, відповідальний лише за підготовку 

документів перевізника, а також верф, на якій морський (внутрішній) перевізник 

здійснює ремонт судна з метою забезпечення його морехідного стану. 

Термін «будь-яка особа» (ч. 2 ст. 1 Гамбурзьких правил) не включає осіб, 

найнятих відправником або отримувачем вантажу. Він також не включає осіб, 

які є працівниками, агентами, підрядниками, субпідрядниками будь-якої особи 

(окрім перевізника), яка найнята відправником або отримувачем вантажу [8, 

с. 173]. 

З 70-х рр. минулого сторіччя експедитори почали активно освоювати статус 

«перевізника» [9, с. 9-10]. У США навіть з’явився новий тип експедитора – 

«звичайний перевізник, який не володіє суднами (тоннажем) (англ. – non-vessel-

operating common carrier, NVOCC). 23 листопада 1991 року Конгрес Сполучених 

Штатів навіть прийняв спеціальний закон, що регулює їхню діяльність – Non-

Vessel-Operating Common Carrier Act of 1991 [17]. Саме поширення 

контейнерних перевезень сприяло розвиткові інституту NVOCC. 

Основним завданням NVOCC є обслуговування відправників вантажів 

шляхом підбору неконтейнеризованих вантажів з усіх куточків Сполучених 

Штатів та комплектування таких вантажів у контейнерні партії на 

централізованій базі та забезпечення їхнього перевезення по всьому світу. 

Значною мірою поширенню NVOCC сприяв стан ринку та наявність 

достатнього вільного тоннажу для фрахтування за розумними ставками. Це 

дозволяло NVOCC конкурувати із контейнерними консорціумами на кшталт 

MAERSK LINE, який є найбільшим у світі оператором контейнерних перевезень 

[18; 19]. Гнучкий підхід до судноплавства надає NVOCC можливість 
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запропонувати різноманітніші способи перевезень, в той час як консорціуми 

оперують лише контейнерами. Не маючи власних транспортних засобів, NVOCC 

володіють власним або орендованим парком контейнерів та контейнерного 

обладнання, що надає їм додаткові переваги. При цьому перевезення вантажів 

здійснюється автотранспортними, залізничними та судноплавними компаніями, 

по відношенню до яких NVOCC виступає в якості відправника вантажів. 

Здатність NVOCC підшукати вантаж та обрати відповідне судно сприяє 

швидшій доставці вантажів до місця призначення. На відміну від судновласника, 

який відправляє в кожен рейс великі судна, фрахтувальник NVOCC підбирає 

судно в залежності від вантажу, запропонованого до перевезення та сезонних 

коливань у міжнародній торгівлі. Значна частина суден фрахтується NVOCC на 

один рейс. Важливим також є те, що у багатьох випадках ставки у NVOCC є 

нижчими за ставки інших перевізників. Перевезення за допомогою NVOCC 

вирізняються гнучкістю та економічністю, що забезпечує їхню високу 

конкурентоспроможність. Успішній діяльності NVOCC також сприяє велика 

кількість обладнання для перевезень, що надається в оренду, що дозволяє 

NVOCC звести до мінімуму власні капіталовкладення та видатки. 

NVOCC бере на себе зобов’язання з організації перевезення та доставки 

вантажу до складу отримувача. З цією метою NVOCC виписує наскрізний 

коносамент (англ. – through bill of lading). Оплата перевезення відбувається за 

наскрізними ставками (англ. – through rates). Прибуток NVOCC становить 

різницю між сумою всіх тарифних ставок перевізників, що беруть участь у 

транспортуванні вантажів, та наскрізною ставкою, яку NVOCC стягує з 

відправників вантажів. 

Кількість перевізників NVOCC постійно збільшується, що призвело до 

утворення Міжнародної федерації операторів NVOCC – The International 

Association of Non-Vessel-Operating Common Carriers [20]. Послугами NVOCC 

користується дедалі більша кількість відправників вантажів, а також 

судноплавних компаній. 

Поширення практики фрахтування суден без екіпажів (на підставі бербоут-
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чартеру) та передачі судна під управління оператора призводить до того, що такі 

судна тісніше пов’язані із фрахтувальником (або оператором), ніж із власником 

судна або судновласником у вузькому значенні даних термінів. Це призвело до 

того, що у 70-х рр. минулого сторіччя деякі держави почали передбачати 

спеціальні правила для випадків, коли судновласники не експлуатують свої 

судна. Вже у 1980 р. принаймні дванадцять країн реєстрували операторів у своїх 

національних судових реєстрах відповідно до положень національного 

законодавства [8, с. 175]. В таких реєстрах використовуються такі поняття як: 

оператор (англ. – operator), власник (фр. –armateur), експлуататор (італ. –

explotadore), користувач (англ. – armador), керуючий (англ. – manager), 

керуючий власник (англ. – managing owner), розпорядник судна (англ. – ship’s 

husband), особа, якій доручено управління (англ. – person to whom management is 

entrusted). Такими країнами є Австралія, Барбадос, Італія, Канада, Катар, 

Маврикій, Мексика, Парагвай, Польща, Сполучене Королівство, Танзанія, Туніс 

[21]. В той саме час інші країни реєструють операторів не у національних 

суднових реєстрах, а у реєстрах, що носять інші назви, наприклад у 

Домініканській Республіці – реєстр користувачів суден (який веде Міністерство 

промисловості та торгівлі), на Кіпрі – картотека суден, у Колумбії – спеціальний 

реєстр, у Малайзії – бюро реєстрації, у Швейцарії – у судновому патенті, 

суднових документах та морській адміністрації [21]. Вказані вище особи також 

активно освоюють статус перевізника. 

Для розуміння значення терміну «перевізник» варто також простежити 

еволюцію цього поняття у вітчизняному праві. 

У Російській Імперії торговельне мореплавство почало активно розвиватись 

тоді, коли у Західній Європі період звичаєвого права (law merchant, lex 

mercatoria) почав поступатися законодавчому періоду. Так за часів Петра І 

зразками для законодавчих актів у сфері торговельного мореплавства слугували 

акти європейських держав. Статут про еверси 1720 р. (голл. – evers – великий 

річковий човен) достатньо детально визначав відносини між судновласником та 

власником вантажу, значною мірою дублював відповідні положення німецько-
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голландського законодавства і регулював лише один вид договору – договір 

найму судна. Морський торговельний регламент 1724 р. мав суто фіскальне 

значення. Статут про купецьке судноплавство 1781 р. являв собою достатньо 

точну копію французького аналогу, виданого ще 100 років тому. Його двічі 

переглядали – у 1846 р. (у частині морського страхування) та у 1865 р. (у частині 

реєстрації суден). Але перегляд його окремих частин не міг привести Статут у 

відповідність до вимог ХІХ ст. Наслідком цього стало те, що у 1909 р. 

Міністерство торгівлі та промисловості розробило проект Уложення про 

торговельне мореплавство. У 1911 р. його було перероблено, але через 

революцію 1917 р. воно так і не вступило у силу [8, с 181]. 

Загалом, на відміну від тих держав, де торговельне право виокремлювалося 

у єдину систему права (наприклад, Німеччина, Франція), у законодавстві 

Російської Імперії особливої системи торговельного права не існувало [11, с. 19]. 

Існували окремі торговельні закони, які не відповідали змісту законів, що 

застосовувалися до цивільних правовідносин. До відносин торговельного обігу 

правові норми застосовувалися у наступному порядку: 1) торговельні закони; 

2) цивільні закони; 3) торговельні звичаї. Дану послідовність видатний 

російський юрист, цивіліст, професор Казанського та Московського 

університетів Габріель Шершеневич у своїй праці «Учебник торгового права» 

1919 р. виводив з тексту ст. 1 Торговельного статуту: «Права і обов’язки, що 

витікають із угод та відносин, властивих торгівлі, визначаються торговельними 

законами. У випадку недостатності цих законів застосовуються закони цивільні 

та прийняті у торгівлі звичаї» [22]. Під торговельними законами малися на увазі 

ті виключні норми права, які призначалися законодавцем лише для 

торговельного обігу, незалежно від того місця, яке відводилося їм у Збірці 

законів [11, с. 19]. 

Законодавству Російської Імперії у галузі приватного морського права були 

відомі дві форми договору морського перевезення вантажу – у формі 
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цертепартії
1
 та у формі фрахтового договору (ст. 376 Торговельного статуту). 

Основна увага при цьому приділялася договору цертепартії. Обидві форми 

договору часто сприймалися як синоніми [23, с. 433]. Втім існувала й інша 

позиція – обидві форми договору морського перевезення мали різну юридичну 

природу. Але цю різницю судова практика Російської Імперії не сприймала [11, 

с. 296]. 

Прибічники другого погляду розглядали договір цертепартії в якості 

договору майнового найму судна, відповідно до якого хазяїн судна за 

винагороду надає у тимчасове користування власникові вантажу всі 

приміщення, або їхню певну частину, або певне місце на даному судні, що 

відправляється за визначеним напрямком. При цьому під хазяїном судна 

розуміли особу, що володіла морським судном з метою підприємницької 

діяльності. Часто хазяїн судна був одночасно й судновласником. Мали місце 

також випадки, коли хазяїн судна наймав судно, споряджав його за власний 

рахунок та використовував його у торговельному мореплавстві [11, с. 286]. При 

цьому термін «хазяїн судна» увійшов до ст. 37 Уложення про торговельне 

мореплавство та застосовувався у судовій практиці [24, с. 586]. Поняття «хазяїн 

судна» певною мірою відповідає сучасному терміну «судновласник». 

Фрахтовий договір сприймався як договір перевезення, відповідно до якого 

хазяїн судна за винагороду зобов’язувався доставити на своїх суднах вантаж, 

прийнятий від хазяїна вантажу, у певне місце призначення у встановлений 

термін. Транспортний документ у цьому випадку носив назву вантажної 

розписки (рос. – грузовая роспись). У літературі та судовій практиці тих років 

вантажна розписка сприймалася як коносамент [11; 24, с. 586-695]. Особа, що 

видавала хазяїнові вантажу свою вантажну розписку в обмін на прийнятий на 

судно вантаж, називалася корабельником (ст. 335, 336 Торговельного Статуту). 

Оскільки у законі були передбачені дві форми договору морського 

перевезення вантажів, остільки особа, що виконувала функції перевізника, могла 

                                                           
1
 Цертепартія походить від англ. – charterparty. Походить від старовинного звичаю розривати на дві частини 

текст договору перевезення, щоб кожна сторона отримала частину (charta partia), що відповідає другій.  
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виступати у двох якостях: а) фрахтувальника (тобто перевізника); та б) власника 

найнятого за цертепартією судна [8, с. 184]. 

При цьому у судовій практиці Російської Імперії ставлення до термінів 

«перевізник», «договір перевезення», «відправник вантажу», «коносамент», 

«тримач коносаменту» залишалося помірно-байдужим [24, с. 586-695]. 

Наступним етапом у еволюції поняття «перевізника» у вітчизняному праві є 

радянська епоха. У СРСР правовідносини у галузі торговельного мореплавства 

регулювалися спочатку Кодексом торговельного мореплавства Союзу РСР від 

14 червня 1929 року [25] (далі за текстом – КТМ СРСР 1929 р.), а пізніше КТМ 

СРСР 1968 р. [26]. 

Як у ст. 73 КТМ СРСР 1929 р. («фрахтувальник, перевізник»), так і у ст. 188 

КТМ СРСР 1968 р. («перевізник або фрахтувальник») перевізником вважалася 

особа, що «зобов’язується перевезти… вантаж…». Крім цього, ч. 2 ст. 73 КТМ 

СРСР 1929 р. пояснювала, що договір перевезення може бути укладений на 

умовах цертепартії або без такої умови. Фрахтувальником визнавалася особа, що 

уклала договір фрахтування судна, тобто чартер (ч. 2 ст. 188 КТМ СРСР 1968 р.). 

Звідси прослідковується, що сторона, яка виконує перевезення вантажу, могла 

виступати у двох якостях – перевізника, а також фрахтувальника, якщо було 

укладено договір фрахтування судна. У положеннях КТМ СРСР 1968 р., 

присвячених зобов’язанням сторін та їхній відповідальності, застосовувався 

один термін – «перевізник». Відповідно, вищезазначеному подвійному 

найменуванню істотного значення не надавалося. Терміном «перевізник» КТМ 

СРСР 1968 р. охоплював і власника судна, і особу, що володіє судном на певних 

підставах, в т.ч. фрахтувальника судна за тайм-чартером або бербоут-чартером 

[8, с. 184]. Більше того, у визначенні договору перевезення вантажу йшлося про 

відправника та про фрахтувальника як про осіб, зобов’язаних за договором 

перевезення сплачувати фрахт перевізникові. 

Термін «відправник» (ст. 118, 124 КТМ СРСР 1968 р.) охоплював дві 

ситуації: 1) відправник виступає стороною, що укладає договір перевезення, 

який виражається не у формі чартеру; та 2) відправник виступає як особа, 
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уповноважена на вчинення однієї операції – надати вантаж перевізникові для 

морського перевезення для виконання зобов’язання, що лежить на 

фрахтувальникові. Така особа стороною договору перевезення не є. Друга 

ситуація зазвичай виникає за умови укладення міжнародного договору купівлі-

продажу товару на умовах FOB: договір перевезення вантажу укладає із 

перевізником покупець (імпортер), а продавець (експортер) або його 

уповноважена особа у порту завантаження товару є лише відправником, що 

допомагає покупцеві. 

Сьогодні законодавство України не містить визначення морського 

перевізника, але таке визначення може бути сформульоване шляхом тлумачення 

відповідних норм українського законодавства. 

Так ст. 909 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року [27] (далі за 

текстом – ЦК) містить положення про те, що за договором перевезення вантажу 

одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити довірений їй другою 

стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, 

яка має право на одержання вантажу (одержувачеві). Відповідно перевізником у 

загальному значенні, що надається ЦК, є особа, що має здійснити доставку 

вантажу до пункту призначення відповідно до умов договору перевезення 

вантажу. 

Правовідносини у галузі торговельного мореплавства в Україні 

регулюються КТМ. КТМ виокремлює дві категорії осіб, які здійснюють 

перевезення вантажів морем, а саме фрахтівника та безпосередньо перевізника. 

Відповідно до ст. 133 КТМ за договором морського перевезення вантажу 

перевізник або фрахтівник зобов’язується перевезти доручений йому 

відправником вантаж із порту відправлення в порт призначення і видати його 

уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу). При цьому 

фрахтівником буде визнаватися особа, яка є стороною договору фрахтування 

судна, або іншими словами – чартеру. При цьому ст. 135 КТМ визначає, що 

правовідносини між перевізником і одержувачем вантажу визначаються 

коносаментом. 
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З вищенаведеного можна дійти висновку, що хоча ані ЦК, ані КТМ не 

містять визначення перевізника, але шляхом тлумачення відповідних норм КТМ 

можна визначити морського перевізника як «особу, яка, відповідно до умов 

коносаменту, несе зобов’язання щодо перевезення дорученого їй відправником 

вантажу із порту відправлення в порт призначення і видачі такого вантажу 

особі, уповноваженій на одержання вантажу (одержувачеві)». 

При цьому фрахтівника можна визначити як особу, яка, відповідно до умов 

договору фрахтування судна (чартеру), зобов’язана перевезти доручений їй 

відправником вантаж із порту відправлення в порт призначення і видати його 

одержувачу. 

Законодавство Російської Федерації, на відміну від вітчизняного 

законодавства, містить визначення перевізника. Так у ч. 3 ст. 115 КТМ РФ 

визначено, що перевізником є особа, яка уклала договір морського перевезення 

вантажу із відправником або фрахтувальником або від імені якої було укладено 

такий договір. Положення ч. 1 ст. 173 КТМ РФ доповнюють дане визначення 

стосовно фактичного перевізника, визначаючи його як будь-яку особу, якій 

перевізником доручено здійснення перевезення вантажу або його частини, і 

будь-яку іншу особу, якій доручено таке здійснення перевезення вантажу. 

Хоча законодавство Сполучених Штатів та Англії також не містить 

визначення морського перевізника, можна навести визначення, яке дається 

американським бізнес-словником (англ. – Business Dictionary) та є 

загальновизнаним, а саме – морським перевізником є компанія, що здійснює 

перевезення вантажу та/або пасажирів морем на власних або зафрахтованих 

суднах та визначена в якості перевізника у договорі морського перевезення
1
. 

Як слушно наголосила Р.С. Стоянова, незважаючи на велику кількість 

міжнародних договорів, що регулюють морські перевезення та на зусилля з 

підготовки нових міжнародних договорів в галузі торговельного судноплавства, 

докладені міжнародними організаціями, такі договори досі регулюють лише 

окремі аспекти торговельного мореплавства [29, с. 4]. 

                                                           
1
 Визначення «морського перевізника» наведено згідно із посиланням [28]. 
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В галузі морських перевезень вантажів найвизначнішими міжнародними 

документами є Гаазькі правила, Гамбурзькі правила та Роттердамські правила. 

Детальніше історію прийняття та співвідношення даних документів буде 

розглянуто далі. 

Відповідно до ст. 1 Гаазьких правил перевізником є власник судна або 

фрахтівник, що виступає стороною договору перевезення із відправником. 

Особливість правового статусу морського перевізника за Гаазькими 

правилами полягає у тому, що в якості перевізника може виступати лише 

власник судна або фрахтівник, що уклали із відправником договір перевезення, 

засвідчений коносаментом або іншим документом, що є підставою для 

морського перевезення вантажу. 

Ст. 1 Гамбурзьких правил, що внесли ряд важливих змін до міжнародних 

перевезень на основі коносаменту, визначають перевізника в якості будь-якої 

особи, яка або від імені якої із відправником вантажу укладено договір 

морського перевезення вантажу. 

При цьому значний інтерес викликає надання Гамбурзькими правилами 

перевізникові можливості передоручення зобов’язання з перевезення вантажу 

іншій особі, яка визначається в якості «фактичного перевізника» [30, с. 11]. Але 

перевізник, відповідно до ст. 10 Гамбурзьких правил, продовжує нести 

відповідальність за все перевезення, що здійснюється фактичним перевізником, 

включаючи дії та упущення його працівників та агентів. У випадках, коли 

перевізник та фактичний перевізник несуть відповідальність, їхня 

відповідальність є солідарною. 

Ч. 5 ст. 1 Роттердамських правил визначає перевізника в якості особи, що 

укладає договір перевезення із відправником вантажу. Дане визначення 

перевізника є найбільш загальним та стислим серед визначень перевізника, що 

містяться у міжнародних документах, які регулюють морські перевезення. Втім 

Роттердамські правила вводять до понятійного інструментарію такі визначення 

як «сторона, що виконує» та «морська сторона, що виконує». Що значною мірою 

доповнює стисле визначення перевізника. 
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Так, відповідно до ч. 6 ст. 1 Роттердамських правил, «сторона, що виконує» 

означає будь-яку особу, окрім перевізника, що виконує або зобов’язується 

виконати будь-яке із зобов’язань перевізника у відповідності до договору 

перевезення щодо отримання, завантаження, обробки, укладання, перевезення [і 

збереження]
1
 вантажу, догляду за ним, вивантаження або здачі вантажу в тій 

мірі, в якій така особа діє, прямо або опосередковано, на прохання перевізника 

або під наглядом або контролем перевізника. При цьому «сторона, що виконує» 

не включає будь-яку особу, найняту, прямо або опосередковано, відправником 

вантажу, документарним відправником вантажу, контролюючою стороною або 

отримувачем вантажу, а не перевізником. 

Ч. 7 ст. 1 Роттердамських правил визначає, що «морською стороною, що 

виконує», є сторона, що виконує, в тій мірі, в якій вона виконує або 

зобов’язується виконати будь-які зобов’язання перевізника в період між 

прибуттям вантажу в порт завантаження судна та його вибуттям з порту 

розвантаження судна. 

При цьому перевізник, відповідно до ст. 18 Роттердамських правил, несе 

відповідальність за порушення своїх зобов’язань, що викликане діями або 

бездіяльністю будь-якої сторони, що виконує, та її працівників. 

Якщо попереднє положення Роттердамських правил є загальноприйнятим у 

галузі торговельного мореплавства, то наступне положення викликає 

зацікавленість. Відповідно до ст. 19 Роттердамських правил морська сторона, що 

виконує, несе зобов’язання та відповідальність, що покладаються на перевізника 

відповідно до положень конвенції, та має право на заперечення та межі 

відповідальності перевізника, передбачені конвенцією якщо: 

а) морська сторона, що виконує, отримала вантаж для перевезення в 

державі-учасниці конвенції або здала його в державі-учасниці конвенції, або 

здійснювала заходи по відношенню до вантажу в одному з портів держави-

учасниці конвенції; та 

б) подія, що викликала втрату, пошкодження або затримку, мала місце: 

                                                           
1
 Поправка внесена відповідно до [31]. 
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і) у період між прибуттям вантажу в порт завантаження судна та його 

вибуттям з порту розвантаження судна; 

іі) коли вантаж перебував у її віданні; або 

ііі) в будь-який інший момент в тій мірі, в якій вона брала участь у 

здійсненні будь-яких заходів, передбачених договором перевезення. 

При цьому у випадку, якщо перевізник погоджується взяти на себе будь-які 

додаткові зобов’язання, окрім зобов’язань за конвенцією, або погоджується із 

тим, що його відповідальність перевищує межі, зазначені у конвенції, то морська 

сторона, що виконує, не буде пов’язана такою згодою, якщо лише вона прямо не 

погодилася прийняти такі зобов’язання або такі ширші межі відповідальності. 

Відповідно Роттердамські правила покладають на морську сторону, що 

виконує, зобов’язання та відповідальність перевізника, та надають їй право на 

заперечення та можливість посилатися на межі відповідальності, передбачені в 

них. 

Роттердамські правила (ч. 1 ст. 20) передбачають, що у випадку, коли 

відповідальність за втрату, пошкодження або затримку у здачі вантажу несуть 

перевізник та одна або декілька морських сторін, що виконують, то їхня 

відповідальність є солідарною, але лише в межах, передбачених конвенцією. 

 

1.2. Поняття та правова природа відповідальності перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу 

 

1.2.1. Характер відповідальності перевізника 

 

Відповідь на питання про зміст та природу юридичної відповідальності 

може дати комплексний аналіз цього інституту через призму дослідження в 

різних галузях правового регулювання. Адже навіть в межах якої-небудь однієї 

галузевої юридичної науки не було вироблено всеохоплюючого та 

загальновизнаного підходу до поняття «відповідальності». Даній проблемі 

присвячені роботи таких дослідників, як Б.Т. Базилєв, С.М. Братусь, О.С. Іоффе, 

О.Е. Лейст, Г.К. Матвєєв, Л.О. Морозова, І.М. Сенякін, Є.О. Суханов, 
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В.О. Тархов, В.О. Хохлов та ін. [32; 33; 34; 35; 36; 37, с. 483-491; 38, с. 597-603; 

39, с. 427-429; 40; 41]. 

О.С. Іоффе та О.Е. Лейст визначають юридичну відповідальність як 

«санкцію за порушення законів» [34, с. 206; 35], в той саме час більшість 

науковців визначають юридичну відповідальність як «відносини, що виникають 

із правопорушень, між державою, в особі її спеціальних органів, та 

правопорушником, на якого покладається обов’язок зазнавати відповідних 

позбавлень та несприятливих наслідків за правопорушення, за порушення вимог, 

що містяться у нормах права» [38, с. 599]. 

З цього випливає, що, незалежно від підходу, загальним є положення, 

відповідно до якого фактичною підставою юридичної відповідальності є 

правопорушення, тобто винне протиправне діяння, що завдає шкоди 

суспільству, державі або окремим особам. В.О. Хохлов зазначив, що «ймовірно, 

лише факт правопорушення певною мірою може бути критерієм, що об’єднує 

різні види юридичної відповідальності» [41, с. 37]. При цьому три складові 

правопорушення, а саме: а) протиправність діяння, б) вину та в) суспільну 

небезпеку І.І. Шматков через їхню загальновизнаність включає до сфери 

«правової аксіоматики» [42, с.472]. 

Основною метою та змістом відповідальності є попередження 

правопорушень, що досягається завдяки реалізації двох функцій юридичної 

відповідальності – правоохоронної та правовиховної. 

Юридична відповідальність базується на загальних принципах законності 

та справедливості, та на спеціальних принципах доцільності, обґрунтованості, та 

невідворотності. Зазначені принципи є міжгалузевими і становлять основу 

інституту відповідальності у всіх галузях права. 

Специфіка юридичної відповідальності напряму залежить від галузі права. 

На думку В.О. Хохлова, суть юридичної відповідальності має визначатися і 

практично визначається завданнями регулювання конкретної галузі права [41, 

с. 38]. 

Не заглиблюючись у значення інституту відповідальності у міжнародному 
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публічному праві та у внутрішньонаціональному публічному праві 

(кримінальному, адміністративному тощо), одразу перейдемо до юридичної 

відповідальності у приватному праві. 

В основі відносин між суб’єктами приватного права лежить принцип 

координації, а основним методом є диспозитивний метод правового 

регулювання. Основою приватного права є цивільне право. Зміст юридичної 

відповідальності у цивільному праві загалом співпадає зі змістом 

відповідальності у міжнародному приватному праві. 

Поряд із диспозитивним методом, міжнародне приватне право 

використовує два спеціальні методи правового регулювання, а саме – колізійно-

правовий та матеріально-правовий [43, с. 63-72]. Колізійно-правовий метод 

забезпечує вибір правопорядку (юрисдикції) певної держави, що регулює 

питання відповідальності за порушення правових норм. Матеріально-правовий 

метод (використання якого поширене в галузі саме міжнародного приватного 

морського права) дозволяє безпосередньо регулювати питання відповідальність. 

В цьому випадку регулювання здійснюється або нормами міжнародних 

договорів (уніфікованими нормами), або відповідними положеннями 

внутрішньонаціонального права, що регулюють відносини приватноправового 

характеру з іноземним елементом (національно-правовими нормами). 

Уніфіковані положення про відповідальність перевізника за договором 

міжнародного морського перевезення вантажу, містяться у Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правилах, Гамбурзьких правилах та Роттердамських правилах. До 

національно-правових норм прямої дії, що регулюють відповідальність 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажів, 

належать відповідні положення КТМ, КТМ РФ, Норвезького морського кодексу 

[44], Закону США «Про перевезення вантажів морем» 1936 р. (англ. – Carriage 

of Goods by Sea Act 1936) (далі за текстом – Закон США 1936 р.) тощо. 

Відповідальність у приватному праві досліджували М.П. Бардіна, 

Д.В. Боброва, В.П. Грібанов, М.Д. Єгоров, О.С. Іоффе, О.С. Комаров, 

Г.К. Матвєєв, М.Г. Розенберг, Є.О. Суханов, В.О. Тархов та інші [45; 46; 47; 48, 
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с. 532-563; 34; 49; 36; 50; 51, с. 222-255; 39, с. 427-461; 40]. 

Варто зазначити, що між країнами континентальної системи права 

(включаючи Україну) та країнами англосаксонської системи права існують 

значні відмінності у тлумаченні змісту юридичної відповідальності. Варто 

наголосити, що існує подвійне тлумачення «договірної відповідальності». 

Широке тлумачення визначає таку відповідальність в якості будь-якого 

обов’язку сторони за договором, в той час як вузьке тлумачення визначає її лише 

як обов’язок сторони відшкодувати шкоду завдану порушенням договору. 

О.С. Комаров зазначав, що для системи загального права зазначена різниця у 

тлумаченні втрачає зміст через існуючий підхід до оцінки юридичного змісту 

договору
1
 і фактичного зводиться до вузького тлумачення [49, с. 30, 33-34]. 

Зазначена різниця в тлумаченні відповідальності спричинили відмінність у 

її визначеннях, прийнятих у континентальній та загальній правових системах. На 

основі традиційного тлумачення змісту відповідальності у вузькому сенсі, 

властивого для континентальної системи, М.П. Бардіна визначила майнову 

відповідальність як правовідносини, що виникають з правопорушення 

(порушення зобов’язання, встановленого законом або договором) та яке 

виражається у формі невигідних для правопорушника майнових наслідках [45, 

с. 5]. Наведене визначення є відображенням позиції, що відповідальність по суті 

є формою правовідносин, та загалом базується на підході до конструкції 

відповідальності у приватному праві, прийнятій у континентальній системі. 

Розглядаючи цивільно-правову відповідальність в якості одного з видів 

юридичної відповідальності, Є.О. Суханов виокремлює три особливості, які 

відрізняють її від юридичної відповідальності у значенні національного 

публічного права. 

1. Цивільно-правова відповідальність носить матеріальний (майновий) 

характер, що витікає з предмету правового регулювання цивільного права, а 

саме, здебільшого, майнових правовідносин. 
                                                           
1
 У англосаксонському праві (як у доктрині, так і у судовій практиці) найбільш популярною є ідея, що юридично 

прийняття боржником на себе будь-якого зобов’язання за договором є не стільки правом кредитора вимагати 

виконання зобов’язання у натурі, скільки обов’язком боржника відшкодувати збитки внаслідок його 

невиконання (див., напр., [52, с. 7]).  
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2. У цивільному праві, на відміну від публічного права, відшкодування 

здійснюється на користь потерпілої сторони. 

3. Цивільно-правова відповідальність має компенсаційну природу, тобто 

обсяг такої відповідальності має відповідати розміру зазнаних потерпілою 

стороною збитків, але не перевищувати його [39, с. 429-431]. Варто зазначити, 

що компенсаційна природа цивільно-правової відповідальності безпосередньо 

реалізовує принципи справедливості права та відповідності покарання. 

На думку М.Д. Єгорова та О.С. Іоффе, крім застосування державними 

органами засобів впливу, цивільно-правова відповідальність базується на 

добровільному відшкодуванні боржником збитків або сплату неустойки (за 

умови, що відшкодування відбувається не під загрозою примусу, а внаслідок 

внутрішньої впевненості боржника у необхідності відшкодування збитків) [48, 

с. 534; 34, с. 197]. 

Ми вважаємо, що зазначаючи в якості особливості цивільно-правової 

відповідальності можливість добровільного відшкодування збитків, варто 

підкреслити й іншу її властивість, а саме застосування заходів цивільно-правової 

відповідальності виключно за ініціативою потерпілої сторони. Хоча дане 

положення неодноразово піддавалося критиці у радянській доктрині цивільної 

відповідальності. Зокрема у дослідженні відповідальності залізничного 

перевізника, проведеному О.В. Морозовим, автор доходить висновку, що 

зазначене положення відступає від принципу невідворотності покарання та 

пропонує закріпити для винної сторони «імперативну невідворотність» 

відповідальності у формі зобов’язання потерпілої сторони висувати претензії 

[53, с. 12]. Дану позицію підтримував не лише О.В. Морозов, як наголошував 

В.А. Хохлов, зазначений підхід був загалом властивий юридичній науці СРСР у 

1970-80 рр. [41, с. 205]. 

Але з даною позицією складно погодитись, адже її гіпотетична реалізація 

суперечить основним засадам приватного права: автономії волі та розсуду 

сторін. Для підтвердження цього варто навести слова О.Л. Маковського з його 

статті, що аналізує положення Цивільного кодексу Російської Федерації: «Одна 
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з основ, закладених у Цивільному кодексі та яку можна прослідкувати у його 

статтях, – це право учасників цивільних правовідносин самостійно 

розпоряджатись своїми правами... Якщо особа має право, то вона 

розпоряджається їм на власний розсуд... З цього слідує низка практичних 

висновків. Перший полягає у тому, що закон не може зобов’язувати когось 

використовувати своє право» [54, с. 87]. 

Види відповідальності. Залежно від фактичних підстав виникнення 

цивільно-правова відповідальність поділяється на договірну (що виникає на 

підставі порушення договору) та позадоговірну або деліктну (фр. – délit) (що 

виникає внаслідок завдання шкоди, не пов’язаної із порушенням договору). 

Вищенаведене викликає необхідність дослідити питання розмежування 

відповідальності на підставі договору та на підставі делікту, та пов’язаного із 

цим питання конкуренції позовів. Загалом, природа правового регулювання 

договірної та деліктної відповідальності є різною (відрізняється склад 

правопорушення, на сторони по різному покладається тягар доведення, 

встановлені різні строки позовної давності). Ці відмінності можна прослідкувати 

зокрема на прикладі держав, що належать до англосаксонської системи права. 

Так, якщо відповідальність за порушення договору настає об’єктивно, тобто без 

урахування вини сторони, що порушила договір, то відповідальність із делікту 

виникає лише за наявності вини. У континентальній правовій системі основна 

відмінність полягає у тягареві доведення наявності або відсутності вини, а саме 

на кого він покладений – на позивача або на відповідача. Договірна 

відповідальність базується на принципі презумпції вини відповідача, відповідно 

він сам має довести відсутність у своїх діях вини. У випадку спроби притягнення 

до деліктної відповідальності вину правопорушника має довести потерпіла 

сторона. 

В ході дослідження міжнародної уніфікації правил про відповідальність 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу 

необхідно звернути увагу на питання конфлікту кваліфікацій (яке ще називають 

«проблемою понять» та «прихованими колізіями»), яке зазвичай розглядається у 
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міжнародному приватному праві в контексті колізійного регулювання [55, 

с. 247-267; 43, с. 242-248]. Як зазначають О.Л. Маковський та Г.Г. Іванов, ця 

проблема насправді існує й у сфері взаємовідносин уніфікованих матеріальних 

норм із національним правом [56, с. 67]. Прикладом цього є ситуація, коли 

відповідальність за одну й ту саму шкоду кваліфікується в національному праві 

по іншому, ніж у міжнародному договорі (конвенції). 

Можливість вибору підстави для позову (тобто конкуренція позовів) 

залежить від положень національного права. Так, конкуренція позовів 

дозволяється у англосаксонській системі права, праві ФРН. Не допускається 

конкуренція позовів у праві Франції [57, с. 78]. Правова система України 

загалом не дозволяє конкуренцію позовів. В якості виключення можна навести 

положення Закону України «Про захист прав споживачів» [58], який у ч. 3 ст. 8 

дозволяє споживачеві на власний вибір пред’являти вимоги як продавцеві за 

місцем купівлі товару (із договору), так і виробникові або підприємству (із 

делікту), що задовольняє такі вимоги за місцезнаходженням споживача. 

Питання співвідношення договірної та деліктної відповідальності є доволі 

актуальним для юридичної доктрини. Проаналізувавши його В.А. Хохлов 

дійшов висновку, що сьогодні у цивільному праві, наприклад, Російської 

Федерації норми про відповідальність за порушення зобов’язань та норми права 

деліктної відповідальності фактично являють собою два окремих правових 

утворення, які небагато у чому співпадають між собою. Він виокремив три 

підходи до вирішення цього питання: 1) розмежування двох окремих інститутів 

(відповідальність на підставі договору та на підставі делікту) шляхом 

виокремлення норм що регулюють кожен з цих інститутів; 2) логічне та 

субординаційне підкорення норм деліктної відповідальності нормам договірної 

відповідальності; та 3) створення окремого інституту цивільно-правової 

відповідальності [41, с. 64-65]. Поки дане питання не знайшло законодавчого 

вирішення, варто звернути увагу на певні тенденції в досліджуваній галузі. 

Як зазначають А.І. Яфаєв та О.О. Костін, останнім часом у законодавстві 

таких держав як Франція, Швейцарія, в англійському праві та деяких інших 
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правових системах спостерігається тенденція до «уніфікації договірної та 

деліктної відповідальності» [59, с. 433]. Ми вважаємо, що говорити про таку 

уніфікацію актуально насамперед у державах, правові системи яких дозволяють 

явище конкуренції позовів. На нашу думку, встановлення уніфікованих правил 

для договірної та деліктної відповідальності у національних законодавствах тих 

держав, де неможливим є власне явище конкуренції позовів, немає ніякого 

сенсу. В якості прикладу можна навести положення із французького Закону про 

чартер-партії та морські перевезення 1966 р., тобто закону, що належить до 

сфери правовідносин, в тому числі, міжнародного характеру. Як зазначає 

В.О. Вяткін, метою цього закону є захист французької сторони у випадку, коли 

суд відбувається у юрисдикції, де конкуренція позовів дозволяється, а правом, 

що підлягає застосуванню за договором є французьке право [57, с. 78-79]. 

Загалом тенденція до уніфікації правил про договірну та деліктну 

відповідальність знайшла своє відображення у режимах міжнародного 

морського перевезення вантажів, що з’явилися після Другої світової війни. Ця 

уніфікація дозволила вирішити обидва зазначені вище питання – конфлікту 

кваліфікацій та конкуренції позовів. 

Форми відповідальності. Негативні майнові наслідки для правопорушника 

можуть виражатися в різних формах, основними з яких є відшкодування збитків 

та сплата неустойки. Відмінність між зазначеними формами полягає в тому, що 

для притягнення особи до відповідальності у формі відшкодування збитків 

необхідно встановити факт наявності збитків та визначити їхній обсяг, при 

цьому сплата неустойки має місце після встановлення лише самого факту 

порушення стороною своїх зобов’язань за договором. В цьому випадку варто 

зазначити, що така форма відповідальності, як відшкодування збитків, виконує 

компенсаційну функцію, в той час як неустойка є реалізацією штрафної функції. 

Такий поділ форм відповідальності є характерним лише для 

континентальної системи права. Як зазначає О.С. Комаров, «найголовнішою 

ознакою договірної відповідальності у системі загального права є її виключно 

компенсаційний характер, іншими словами – відсутність штрафної функції» [49, 
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с. 35]. Відповідно штрафні санкції у вигляді неустойки (пені) не застосовуються 

в якості форми відповідальності за договорами, що регулюються англійським 

правом. 

Особливість відповідальності перевізника за договором міжнародного 

морського перевезення полягає в тому, що ані Гаазькі (Гаазько-Вісбійські), ані 

Гамбурзькі, ані Роттердамські правила, ані жоден з національних законів, що 

регулює морське перевезення вантажів, не передбачають неустойку в якості 

форми відповідальності. Єдиною формою відповідальності перевізника у 

сучасному торговельному мореплавстві є відшкодування збитків. Відповідно 

така форма відповідальності, як сплата неустойки, взагалі не передбачається у 

існуючих режимах відповідальності морського перевізника. Дане явище 

пояснюється тим, що існуючі режими регулювання відповідальності морського 

перевізника історично базуються на системі загального права. Тому марно 

говорити про включення неустойки в якості однієї з форм відповідальності до 

режимів відповідальності морського перевізника, оскільки через відсутність у 

праві держав системи загального права такої форми відповідальності, це 

неминуче спричинить їхній спротив включенню даної форми відповідальності 

до режиму відповідальності перевізника. Так само, умову про неустойку, 

незважаючи на те, що вона є широко розповсюдженою у комерційній практиці, 

не було включено до Віденської конвенції 1980 р. про договори міжнародної 

купівлі-продажу товарів, залишивши вирішення цього питання праву, що 

застосовується [50, с. 237-244]. 

Обсяг відповідальності. За загальним правилом, визначеним у ч. 1 та п. 8 

ч. 2 ст. 16 ЦК, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого 

майнового права, при цьому одним із способів захисту цивільних прав є 

відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. У ч. 1 

ст. 22 ЦК визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її 

цивільного права, має право на їх відшкодування. Також ч. 3 ст. 22 визначає, що 

збитки відшкодовується у повному обсязі, якщо договором або законом не 

передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. У доктрині дане 
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положення називається принципом повноти відшкодування [60]. При цьому, ч. 2 

ст. 22 ЦК визначає збитки як «втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням 

або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити 

для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа 

могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було 

порушене (упущена вигода)». 

Як слушно наголосив О.С. Іоффе, для здійснення принципу повного 

відшкодування потрібно, аби обсяг цивільно-правової відповідальності своїм 

кількісним вираженням співпадав із обсягом завданих збитків [34, с. 483]. Таким 

чином, обсяг відповідальності можна визначити як кількісну міру 

відповідальності, що характеризує співвідношення засобів відповідальності та 

завданих збитків. 

Однією з основ цивільного права є принцип повноти відшкодування. Але з 

цього основоположного принципу також можливі виключення, наприклад коли 

закон або договір передбачає відшкодування у меншому або більшому розмірі 

(ч. 3 ст. 22 ЦК). Проявом обмеженої цивільно-правової відповідальності може 

бути встановлення у договорі правил про залікову, виключну або альтернативну 

неустойку (ст. 624 ЦК). У певних випадках законом може бути передбачено 

застосування підвищеної цивільно-правової відповідальності, яка полягає у 

застосуванні до правопорушника додаткових санкцій у порядку та розмірах, 

визначених законом. Наприклад, у разі визнання недійсним правочину, який 

учинено під впливом насильства, винна сторона (інша особа), яка застосувала 

фізичній або психічний тиск до другої сторони, зобов’язана відшкодувати їй 

збитки у подвійному розмірі (ст. 231 ЦК) [61, с. 101]. Відповідно, за обсягом 

відповідальності, відповідальність можна поділити на повну, обмежену та 

підвищену (кратну) відповідальність. Одним із засобів обмеження обсягу 

відповідальності є закріплення правила про відшкодування лише певного виду 

збитків (наприклад, лише реального обсягу збитків), або встановлення 

максимальної грошової межі відшкодування. Можливим є й комбіноване 

використання цих засобів. 
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Особливістю відповідальності перевізника за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу є її обмежений характер. Відповідно до п. 1 ч. 5 

ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, ч. 1 ст. 6 Гамбурзьких правил, ст. 

59 та 60 Роттердамських правил, обсяг відповідальності перевізника має 

грошову межу – його відповідальність обмежена певною сумою, детальніше про 

що йдеться у Розділі 2 даної дисертації. 

 

1.2.2. Умови настання відповідальності перевізника 

 

Після з’ясування специфіки відповідальності (як у приватному праві, так і 

безпосередньо за договором міжнародного морського перевезення вантажу), 

логічним є дослідження фактичної підстави для її настання, а саме – цивільного 

правопорушення. Загальне визначення «цивільного правопорушення» було 

сформульоване А.А. Івановим: «протиправне діяння, спрямоване на порушення 

майнових та особистих немайнових прав інших осіб» [62, с. 476]. 

Підставою для настання відповідальності за договором на думку 

В.Л. Кулапова та Є.О. Суханова є факт порушення договору, яке визначається як 

«невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань» [63, с. 590]. В 

той час ЦК у ст. 610 містить наступне визначення: «Порушенням зобов’язання є 

його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом 

зобов’язання (неналежне виконання)». 

На думку М.Д. Єгорова склад цивільного правопорушення являє собою 

сукупність підстав, потрібних для притягнення до цивільно-правової 

відповідальності [48, с. 549]. 

До таких підстав (елементів складу правопорушення) Є.О. Суханов 

відносить: 

1) протиправний характер поведінки (дії або бездіяльності) особи, яку 

пропонується притягти до відповідальності; 

2) наявність у потерпілої особи шкоди або збитків; 

3) причинно-наслідковий зв’язок між протиправною поведінкою та 

завданими збитками; 
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4) вину правопорушника [39, с. 438-439]. 

Проаналізувавши природу та склад правопорушення у цивільному праві 

Н.Є. Чарцева зазначила, що відповідальність морського перевізника має 

аналогічну природу [64, с. 113-114]. 

В цьому контексті варто дослідити склад правопорушення, що тягне 

відповідальність морського перевізника. 

І. Протиправний характер поведінки перевізника. Поведінка 

перевізника може бути кваліфікована в якості протиправної у випадках, коли 

перевізник порушує зобов’язання, встановлене договором перевезення. 

Порушення може виражатись як в дії (тобто неналежному виконанні 

зобов’язання за договором), так і у бездіяльності (тобто у відсутності виконання 

зобов’язання, покладеного на перевізника за умовами договору). 

Дане твердження потребує дослідження зобов’язань, що покладаються на 

перевізника договором міжнародного морського перевезення вантажу. 

Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила встановлюють перелік зобов’язань, 

покладених на перевізника за договором міжнародного морського перевезення 

вантажу. 

Зобов’язання перевізника щодо судна. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських) правил: «перед початком рейсу перевізник зобов’язаний 

проявити розумну дбайливість про те, щоб: а) привести судно до морехідного 

стану; b) належним чином укомплектувати людьми, спорядити та забезпечити 

судно; c) пристосувати та привести у стан, придатний для приймання, 

перевезення та збереження вантажів, трюми, рефрижераторні та холодильні 

приміщення та всі інші частини судна, в яких транспортуються вантажі». 

Технічна придатність судна до плавання зазвичай підтверджується 

особливим документом – сертифікатом морехідності, що видається 

компетентними органами держави прапору судна. В той час як для 

підтвердження укомплектованості судна екіпажем необхідно надати судову роль 

та відповідні дипломи членів екіпажу [65, с. 33]. 

Перелік вимог до судна, які визначаються у ч. 1 ст. 3 Гаазьких (Гаазько-
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Вісбійських) правил, зазвичай називають морехідним станом або морехідністю 

судна. Аналогічним чином визначають обов’язки перевізника стосовно судна ст. 

143 КТМ, ч. 2 секції 262 Норвезького морського кодексу, ч. 1 ст. 124 КТМ РФ, 

п. «а» ст. 6 Проекту Закону США «Про перевезення вантажів морем» від 

24 вересня 1999 р. (англ. – U.S. Senate Carriage of Goods by Sea Act ’99 [Staff 

Working Draft]) (далі за текстом – Проект Закону США), ст. 14 Роттердамських 

правил. 

Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) та Роттердамські правила надають особливе 

значення виконанню перевізником обов’язку привести судно до морехідного 

стану. Формулювання ч. 1 ст. 3 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил дозволяє 

говорити, що перевізник повинен лише виявити розумну дбайливість під час 

приведення судна до стану морехідності. Відповідно зобов’язання перевізника 

про приведення судна до морехідного стану не носить абсолютного характеру. 

Але Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила не дають визначення терміну «розумна 

дбайливість». К.Ф. Єгоров визначає розумну дбайливість як виявлення 

належних професійних знань [66, с. 10]. За таких умов під час оцінки 

конкретних дій перевізника варто використовувати певні абстрактні критерії, 

такі як «добра морехідна практика». При цьому, безумовно, кожну конкретну 

ситуацію потрібно оцінювати щодо відповідності вказаному критерію 

індивідуально, враховуючи всі обставини. 

У практиці торговельного мореплавства не раз виникало питання про 

відповідальність перевізника лише за дії своїх працівників, або також за дії 

незалежного підрядника, під час приведення судна до стану морехідності. У 

1961 р. Палата Лордів Сполученого Королівства у справі Riverstone Meat Co. v. 

Lancashire Shipping Co., The Muncaster Castle [67; 68, с. 17; 69, с. 13; 70], 

прийняла рішення, що обов’язок перевізника проявляти належну дбайливість 

про морехідний стан судна є його особистим обов’язком. Загальноприйнятим 

підходом до даного питання сьогодні є покладення на перевізника 

відповідальність за недбалі дії будь-якої особи, якій він доручив приведення 

судна до морехідного стану. Таке тлумачення сьогодні є загальноприйнятим. 
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Нормативне закріплення цього положення міститься, зокрема, у секції 276 

Норвезького морського кодексу. 

Певні проблеми виникали під час тлумачення ч. 1 ст. 3 Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил, що зобов’язує перевізника проявляти розумну дбайливість 

про морехідний стан судна «перед рейсом та на його початку». У рішенні 

Верховного Суду Канади у справі Maxine Footwear Company Ltd. v. Canadian 

Government Merchant Marine Ltd. [68; 71; 72] 1957 р. зазначено, що дана фраза 

охоплює період, принаймні, від початку завантаження до відправлення судна у 

рейс. З цього виплаває, що період відповідальності перевізника за приведення 

судна до морехідного стану закінчується у момент виходу судна у рейс, тому 

втрата судном морехідного стану під час рейсу не є підставою для притягнення 

його до відповідальності. 

Роттердамські правила у ст. 14 інакше регулюють зобов'язання перевізника 

щодо приведення судна до морехідного стану. За переліком обов’язків дана 

стаття повторює відповідні зобов’язання Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, 

але суттєвою відмінністю Роттердамських правил є період, протягом якого 

перевізник зобов’язаний проявляти «належну дбайливість» з метою 

забезпечення та підтримки морехідного стану судна, а саме – до, на початку та 

під час (курсив, виділено мною. – Д.Р.) морського рейсу. Як зазначається у п. 

131 документу A/CN/9/510 Доповіді Робочої групи з транспортного права 

Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) про роботу її дев’ятої 

сесії (Нью-Йорк, 15-26 квітня 2002 року), ЮНСІТРАЛ підтвердила свою широку 

підтримку покладенню на перевізника зобов’язання проявляти належну 

дбайливість, що діє протягом усього рейсу, за допомогою збереження слів «та 

під час», а також «та підтримки» [73]. 

З цього можна зробити висновок, що у випадку, якщо судно втратить свій 

морехідний стан вже після виходу в рейс, перевізник, відповідно до 

Роттердамських правил, на відміну від Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, 

не зможе послатися на помилку у керуванні судном і внаслідок цього 

звільнитися від відповідальності. 
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Зобов’язання перевізника щодо вантажу. Відповідно до ч. 2 ст. 3 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил «...перевізник має належним чином та 

ретельно завантажувати, обробляти, укладати, перевозити, зберігати вантажі, що 

перевозяться, дбати про них та вивантажувати їх». 

Додатково до переліку зобов’язань перевізника, передбачених у Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських) правилах, ч. 1 ст. 13 Роттердамських правил нормативно 

закріплює зобов’язання перевізника видати (англ. – to deliver) вантаж 

отримувачу. 

Але на відміну від Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил Роттердамські 

правила (ч. 2 ст. 13) передбачають можливість для перевізника та відправника 

вантажу домовитись про те, що завантаження, обробка, укладання або 

вивантаження вантажу можуть здійснюватися відправником вантажу, 

документарним відправником вантажу або отримувачем вантажу, при цьому 

дана домовленість має бути зазначена у договірних умовах (тобто бути 

закріплена у письмовій формі). В цьому випадку перевізник не несе 

відповідальності за наслідки виконання даних операцій. 

В цей час КТМ пропонує наступне закріплення зобов’язань перевізника 

щодо вантажу (ч. 2 ст. 146): «Перевізник несе відповідальність за правильне 

розміщення, кріплення і сепарацію вантажів на судні. Вказівки перевізника 

відносно завантаження, кріплення і сепарації вантажу обов'язкові для 

юридичних і фізичних осіб, які виконують вантажні роботи». Ми вважаємо, що 

чинне формулювання зобов’язань перевізника щодо вантажу є занадто вузьким 

та не відповідає аналогічним положенням основних міжнародних документів, 

що регулюють дане питання. На наш погляд доцільним є доповнення положення 

відповідної статті КТМ та приведення її положень у відповідність із 

Роттердамськими правилами, як найбільш прогресивним міжнародно-правовим 

документом, що регулює питання міжнародних морських вантажних перевезень. 

Характерною особливістю Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил є той 

факт, що вони не регулюють термін доставки вантажу. Єдиною умовою, що 

стосується терміну доставки, є положення ч. 4 ст. 4 про те, що ніяка розумна 
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девіація не вважається порушенням Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил або 

договору перевезення. Втім очевидним є те, що така умова може бути включена 

сторонами у договір міжнародного морського перевезення вантажу. 

Роттердамські правила також прямо не регулюють питання термінів 

доставки вантажу, але опосередковано, під час визначення періоду 

відповідальності перевізника, передбачають можливість для сторін «узгодити 

момент видачі вантажу» (ч. 3 ст. 12), при цьому п. b ч. 3 ст. 12 закріплює, що 

подібне положення у договорі перевезення не має сили в тій мірі, в якій воно 

передбачає, що «момент видачі вантажу настає до завершення його 

остаточного вивантаження відповідно до договору перевезення». 

Іншим є підхід щодо встановлення термінів для доставки вантажу, вжитий у 

КТМ. 160 ст. КТМ, на відміну від Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) та 

Роттердамських правил, передбачає, що «перевізник зобов’язаний доставляти 

вантаж у встановлені терміни, а якщо вони не встановлені – у звичайно прийняті 

терміни». 

На думку автора Науково-практичного коментаря до КТМ О.В. Клепікової, 

термін доставки вантажу може встановлюватися у транспортних статутах, 

правилах перевезень тощо. Якщо такий термін не встановлений у відповідних 

нормативних актах, то законодавець припускає доставку вантажів у звичайно 

прийняті терміни. В такому випадку мається на увазі доставка у розумний 

термін. При цьому в Україні під час внутрішніх морських перевезень сьогодні 

продовжують застосовуватися строки доставки вантажів в каботажі, що були 

затверджені наказом Мінморфлота СРСР № 24 від 01.03.1988 р. В цей саме час 

строки доставки вантажів під час міжнародних морських перевезень не 

визначаються нормативними актами, тому питання «розумного терміну» 

доставки вантажу залишається відкритим [74]. 

Оскільки доставка вантажів у встановлені договором строки є однією із 

обов’язкових умов для нормального комерційного обігу, ми вважаємо, що 

закріплення зобов’язання перевізника забезпечити доставку вантажу у розумний 

термін за відсутності спеціальної домовленості сторін про термін доставки 
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вантажу є нагальною потребою сучасного комерційного обігу. Нажаль дане 

зобов’язання не передбачене у Роттердамських правилах, але ми вважаємо, що 

під час роботи над вдосконаленням тексту Роттердамських правил дане 

положення має бути прийняте до уваги. 

Інший підхід до закріплення зобов’язань перевізника міститься у 

Гамбурзьких правилах. Гамбурзькі правила взагалі не містять якого-небудь 

переліку зобов’язань перевізника. Тлумачення ч. 6 ст. 1 та ч. 1 і 2 ст. 5 

Гамбурзьких правил дозволяє говорити про три основні зобов'язання 

перевізника: 1) перевезення вантажу морем; 2) доставка вантажу в межах 

терміну, визначеного в договорі, або, за відсутності такого договору – в межах 

терміну, який є розумним терміном доставки для дбайливого перевізника; та 

3) вжиття перевізником всіх розумних заходів, що можуть бути потрібні, щоб 

уникнути настання обставин, які можуть призвести до втрати або пошкодження 

вантажу, а також до затримки у видачі вантажу, а також настання наслідків 

таких обставин. При цьому Гамбурзькі правила, так само як і Гаазькі (Гаазько-

Вісбійські) правила, використовують категорію розумності, не визначаючи її 

зміст. Г.Г. Іванов та О.Л. Маковський з цього приводу зазначали, що слово 

«розумні» встановлює певні межі для широкого тлумачення, та під розумними 

заходами потрібно розуміти заходи, які звичайно можна очікувати від особи за 

даних обставин. Але завжди залишається можливість для твердження, що було 

вжито не «всіх розумних заходів» [56, с. 188]. 

Підсумовуючи вищезазначене щодо зобов’язань морського перевізника, 

можна дійти до наступних висновків. По-перше, закріплення у Роттердамських 

правилах аналогічного до Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил конкретного 

переліку зобов’язань перевізника є виправданим кроком, що ґрунтується на 

тривалій практиці застосування положень Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) 

правил. По-друге, останнім часом спостерігається тенденція до розширення 

зобов’язання перевізника забезпечити морехідний стан судна протягом усього 

рейсу. По-третє, під час подальшої роботи над текстом Роттердамських правил, 

потрібно закріпити зобов’язання перевізника доставляти вантаж у розумний 
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термін за відсутності спеціальної угоди сторін про терміни доставки вантажу. 

ІІ. Наявність шкоди або збитків власника вантажу та їхня 

класифікація. О.М. Садіков наголошує, що Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) 

правила не розмежовують відповідальність морського перевізника під час 

незбереження вантажу, прострочення його доставки та в інших випадках [75, 

с. 220]. Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила встановлюють відповідальність 

перевізника за «втрати або збитки, завдані вантажам або у зв’язку із ними» (ч. 5 

ст. 4), при цьому не визначаючи та не даючи тлумачення поняттю «збитків та 

втрат». 

Вочевидь терміни «втрати» (англ. – losses) та «збитки» (англ. – damages) 

мають тлумачитися відповідно до права, що застосовується до договору 

міжнародного морського перевезення вантажів. Відповідно, виникає потреба у 

з’ясуванні того, що розуміється під збитками та втратами у різних правових 

системах різних держав. Питання дослідження категорії збитків та втрат 

розглядалося у роботах І.О. Зеніна, О.С. Комарова, К.В. Нам, Р.Л. Наришкіної 

[76, с. 86-95; 49; 77; 78]. 

В Україні, ще з радянських часів, а саме з часу прийняття КТМ СРСР 

1929 р., правове регулювання торговельного мореплавства в контексті 

закріплення шкідливих для отримувача вантажу наслідків порушень 

перевізником зобов’язань за договором морського перевезення вантажу, за які 

він несе відповідальність, пішло шляхом визначення переліку конкретних 

випадків відповідальності перевізника замість зазначення загального поняття – 

«збитки або втрати». Так, ст. 176 КТМ встановлює відповідальність перевізника 

«за втрату, нестачу і пошкодження (курсив, виділено мною. – Д.Р.) прийнятого 

для перевезення вантажу». При цьому ця ж стаття визначає період 

відповідальності перевізника наступним чином: «відповідальність перевізника 

згідно з цією статтею виникає з моменту приймання вантажу до перевезення і 

закінчується в момент його видачі». Крім цього перевізник несе відповідальність 

за правильне розміщення, кріплення та сепарацію вантажів на судні (ст. 146 

КТМ). Відповідно за порушення положень будь-якої із зазначених статей 
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перевізника може бути притягнуто до відповідальності шляхом висунення 

вимоги про відшкодування збитків. 

Вказана у ст. 176 КТМ класифікація була частково запозичена з 

Гамбурзьких правил. За Гамбурзькими правилами перевізник несе 

відповідальність «за шкоду, що є результатом втрати або пошкодження вантажу, 

а також затримки у здачі» (ч. 1 ст. 5). Варто наголосити, що термін «шкода» у 

наведеному формулюванні є перекладом англійського “Loss”, яке у тексті 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил було перекладено як «втрати». Підстави 

відповідальності перевізника, зазначені у ч. 1 ст. 5 Гамбурзьких правил, були без 

змін запозичені Роттердамськими правилами (ч. 1 ст. 17). 

Цікавою є побудова статті 176 КТМ, що визначає підстави для 

відповідальності перевізника. Так КТМ в якості однієї з підстав визначає 

«нестачу», при цьому така підстава відсутня у Гамбурзьких та Роттердамських 

правилах, але не передбачає «затримку у здачі вантажу» в якості підстави для 

відповідальності. При цьому ст. 160 КТМ закріплює позитивне зобов’язання 

перевізника доставляти вантажі у встановлені терміни. Вочевидь «нестача» в 

якості підстави для відповідальності перевізника була запозичена КТМ зі ст. 160 

КТМ СРСР 1968 р. 

Для порівняння, ст. 166 КТМ РФ передбачає відповідальність морського 

перевізника «за втрату або пошкодження прийнятого для перевезення вантажу 

або за прострочення його доставки (курсив, виділено мною. – Д.Р.)». Як видно, 

КТМ РФ не було запозичено положення про нестачу, як про одну з підстав 

відповідальності перевізника. Ми вважаємо, що це було зроблено з метою 

гармонізації положень ст. 166 КТМ РФ із формулюванням ч. 1 ст. 5 Гамбурзьких 

правил. 

Велику цікавість викликає перелік підстав для відповідальності 

перевізника, закріплений у Норвезькому морському кодексі. Зокрема секція 275, 

аналогічно до Гамбурзьких та Роттердамських правил, визначає втрату та 

пошкодження вантажу в якості підстав для відповідальності перевізника. 

Окремо у секції 278 Норвезький морський кодекс в якості підстави для 
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відповідальності визначає затримку у доставці вантажу, при цьому ч. 2 та 3 

секції 278 визначають обставини, що вважаються затримкою. Так затримка має 

місце, коли вантаж не доставлений в порт вивантаження відповідно до умов 

договору перевезення протягом обумовленого терміну, а у випадку, коли термін 

доставки не було погоджено, протягом періоду доставки, який є розумним за 

умов, які висуваються до дбайливого перевізника. Якщо вантаж не було 

доставлено протягом шістдесяти днів з дня, коли він мав бути доставлений, то 

від перевізника можна вимагати відшкодування збитків як у випадку втрати 

вантажу відповідно до секції 275. Отже, Норвезький морський кодекс визначає 

максимальний розумний термін для доставки вантажу тривалістю шістдесят 

днів, за умови, якщо терміни доставки не були передбачені у договорі 

перевезення. Дане положення викликає неабияку цікавість, адже ані Гаазькі 

(Гаазько-Вісбійські) та Роттердамські правила, ані КТМ не визначають термін 

для доставки вантажу, який можна вважати розумним. 

Підсумовуючи аналіз підстав відповідальності перевізника можна сказати, 

що при збереженні загальної ідеї Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил про 

відповідальність перевізника за шкоду (у Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) 

правилах – «втрати і збитки»), Гамбурзькі та Роттердамські правила є більш 

детальними та класифікують підстави відповідальності (англ. – basis of liability) 

перевізника, фактично зводячи їх до наступної тріади: втрата, пошкодження та 

затримка у здачі вантажу. В той саме час положення національних кодексів 

торговельного мореплавства по різному закріплюють такі підстави. Так 

найбільш повний перелік міститься у Норвезькому морському кодексі. КТМ РФ 

об’єднує втрату або пошкодження вантажу та прострочення у його доставці в 

одну статтю. В цей час вітчизняний КТМ містить стандартне формулювання 

підстав для відповідальності (втрата та пошкодження вантажу), але він 

доповнений такою підставою як нестача (якої не передбачає жоден з 

міжнародних режимів відповідальності перевізника). Паралельно із цим, 

прострочення у доставці закріплено у КТМ в якості позитивного зобов’язання 

доставляти вантажі у встановлені терміни. 
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Поняття незбереження вантажу. Під втратою вантажу розуміють 

зменшення його кількості. Втрата вантажу може бути повною або частковою. 

Часткова втрата вантажу також (як це зроблено у КТМ) називається нестачею. 

Ч. 3 ст. 5 Гамбурзьких правил присвячено поняттю «втрата вантажу»: 

«Особа, що має право заявити вимогу щодо втрати вантажу, може вважати 

вантаж втраченим, якщо він не був зданий … протягом 60 календарних днів 

після спливу терміну здачі». Але під час Х сесії Робочої групи ІІІ з 

транспортного права ЮНСІТРАЛ
,
 що відбувалася 16-20 вересня 2002 року у 

Відні, було зазначено, що положення Гамбурзьких правил: «про те, що після 

спливу певного періоду часу, не зданий вантаж може вважатися зниклим – є 

юридичною фікцією». Противники включення даного положення до тексту 

Роттердамських правил апелювали до того, що особливо у країнах, що 

розвиваються, часто немає можливості обирати перевізника. В результаті після 

запеклих дискусій, під час яких було висловлено сильне занепокоєння з приводу 

включення даного положення до тексту Роттердамських правил, було вирішено 

що дане питання потрібно обговорювати далі, зважаючи на потреби галузі 

морських перевезень та практику [79].  

Ми вважаємо, що з метою удосконалення законодавства у галузі морських 

перевезень вантажів та встановлення юридичної визначеності щодо 

«розумності» терміну, протягом якого вантаж має бути доставлений, у КТМ 

потрібно внести відповідні зміни, стосовно визначення терміну, після спливу 

якого незданий вантаж може вважатися втраченим. На нашу думку, доцільно 

взяти за основу положення ч. 3 ст. 5 Гамбурзьких правил (в якості т. зв. 

«міжнародного стандарту»), яке передбачає шістдесятиденний термін. 

На наш погляд, об’єднання в одну підставу для відповідальності повної та 

часткової нестачі вантажу, як це зроблено у Гамбурзьких та Роттердамських 

правилах, є не зовсім вдалим рішенням. Прийнята в Україні класифікація 

підстав для відповідальності морського перевізника (ст. 176 КТМ), що 

передбачає нестачу вантажу в якості окремого випадку відповідальності, є більш 

вдалим рішенням, адже дозволяє конкретизувати категорію незбереження 
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вантажу та відповідну підставу для відповідальності перевізника. 

Даний погляд базується на тому, що встановлення нестачі у відповідності 

до загальних правил про втрату вантажу у деяких випадках може поставити 

отримувача вантажу у невигідне положення. Так, якщо вантаж у відповідності 

до умов договору, має перевозитися однією партією, але частина вантажу 

втрачена протягом перевезення, така нестача є очевидною на момент прибуття 

судна. Але, якщо буквально тлумачити зміст ч. 3 ст. 5 Гамбурзьких правил, 

отримувач може вважати частину вантажу, якої бракує, втраченою, якщо вона не 

була здана протягом шістдесяти календарних днів з моменту спливу терміну 

здачі вантажу. 

На думку С.Д. Гринько у коментарі до ст. 924 ЦК, під втратою вантажу слід 

розуміти неможливість видачі вантажу одержувачеві протягом встановленого 

строку у зв’язку з його фізичною загибеллю, крадіжкою або знищенням. Нестача 

(часткова втрата) вантажу має місце тоді, коли перевізник видає одержувачеві 

вантаж у меншій кількості або меншої ваги, ніж його було прийнято від 

відправника відповідно до умов договору перевезення [80]. Саме стаття 924 ЦК 

визначає загальний перелік підстав для відповідальності перевізника, серед 

яких: втрата, нестача, псування та пошкодження вантажу. Аналогічний перелік 

підстав для відповідальності перевізника (за виключенням псування) визначений 

у ст. 314 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року [81] (далі за 

текстом – ГК). Але ані ЦК, ані ГК, ані КТМ не містять терміну «незбереження 

вантажу», який використовується у міжнародних документах, що регулюють 

морські перевезення вантажів. Але, шляхом тлумачення відповідних норм ЦК, 

КТМ та коментарів до відповідних статей, «незбереження вантажу» можна 

визначити як: погіршення якості (стану) вантажу або зменшення його 

кількості у порівнянні із його якістю (станом) або кількістю на момент 

переходу вантажу у відання перевізника (на момент початку його 

відповідальності). 

Прострочення доставки вантажу. Гамбурзькі правила вперше визначили 

затримку у здачі вантажу. Так, відповідно до ч. 2 ст. 5 Гамбурзьких правил, 
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затримка у здачі вантажу «має місце, якщо вантаж, протягом терміну, прямо 

визначеному сторонами у договорі морського перевезення, не зданий у порту 

розвантаження, а за відсутності такої згоди – протягом терміну, який було б 

розумно вимагати від дбайливого перевізника із урахуванням конкретних 

обставин». 

Дане визначення було зокрема запозичене у секції 278 Норвезького 

морського кодексу та у ч. 2 ст. 166 КТМ РФ, відповідно до якого «перевізник 

визнається таким, що прострочив доставку вантажу, якщо вантаж не виданий… 

у термін, який встановлений за згодою сторін, а за відсутності такої згоди – у 

розумний термін, який вимагається від дбайливого перевізника із урахуванням 

конкретних обставин». В цей час, як зазначалося вище, ст. 160 КТМ не дублює 

положення Гамбурзьких правил, а встановлює позитивне зобов’язання 

перевізника доставляти вантажі у встановлені терміни, а якщо вони не 

встановлені – у звичайно прийняті терміни. При цьому, зважаючи на відсутність 

судової практики з цього питання в Україні, вже наголошувалося на 

необхідності нормативного закріплення у вітчизняному законодавстві «звичайно 

прийнятих термінів» за аналогією із Гамбурзькими правилами. 

Роттердамські правила у ст. 21 визначають, що: «затримка у здачі вантажу 

має місце, коли вантаж не зданий у місці призначення, передбаченому у договорі 

перевезення, до спливу узгодженого терміну». Відповідно Роттердамські 

правила не визначають строки затримки у випадку відсутності у договорі 

перевезення обумовленого сторонами терміну для доставки вантажу. 

Ми вважаємо, що визначення поняття затримки доставки вантажу лише у 

випадку, коли термін доставки передбачений сторонами, використане у 

Роттердамських правилах, не повністю відповідає вимогам сучасного 

торговельного мореплавства. На наш погляд, під час розробки Роттердамських 

правил, було б доречніше запозичити визначення затримки у доставці вантажу, 

вжите у Гамбурзьких правилах. Ця думка ґрунтується на тому, що, по-перше, 

нормативне закріплення цього визначення дозволило б уникнути різних 

тлумачень, що існують у правозастосовній практиці Гаазьких (Гаазько-



59 

Вісбійських) правил різних країн щодо поняття «затримки» та умов її 

визначення. По-друге, забезпечення доставки вантажів у розумні терміни (коли 

сторони не визначили термін доставки у договорі морського перевезення 

вантажу) сприятиме стабільності та розвиткові торговельного мореплавства. 

Таким чином, стосовно наявності шкоди або збитків власника вантажу як 

підстави для відповідальності перевізника, можна дійти наступних висновків. 

Режим відповідальності перевізника повинен включати такі підстави для 

настання відповідальності як незбереження вантажу (у формі втрати та/або 

пошкодження) та затримку у доставці/здачі вантажу (що має базуватися на 

встановленні зобов'язання перевізника здійснювати доставку у розумний строк). 

При цьому затримка у доставці вантажу має бути підставою для настання 

відповідальності перевізника незалежно від того, чи були строки доставки 

погоджені сторонами у договорі перевезення (як це зроблено у Гамбурзьких 

правилах). Ми також вважаємо, що нестача вантажу має становити окрему 

підставу настання відповідальності морського перевізника. 

ІІІ. Причинно-наслідковий зв’язок між невиконанням або неналежним 

виконанням перевізником зобов’язань та збитками власника вантажу. 

Загально зрозуміло, що перевізник має нести відповідальність не за будь-які 

збитки власника вантажу, завдані в період відповідальності перевізника, а лише 

за збитки, завдані внаслідок порушення перевізником зобов’язань за договором 

міжнародного морського перевезення вантажу. 

Причинно-наслідковий зв'язок між невиконанням зобов’язань та збитками, 

на думку О.С. Комарова, є важливим елементом інституту відповідальності у 

всіх сучасних правових системах [49, с. 42]. 

Всі міжнародно-правові режими відповідальності морського перевізника 

(Гаазькі (Гаазько-Вісбійські), Гамбурзькі та Роттердамські правила) називають 

причинно-наслідковий зв’язок необхідним елементом складу правопорушення. 

За змістом ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, перевізник несе 

відповідальність за втрати та збитки, що виникли (курсив, виділено мною. – Д.Р.) 

через дії та з вини перевізника. Ч. 1 ст. 5 Гамбурзьких правил вказує на невжиття 
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перевізником розумних заходів для попередження шкоди як на підставу 

відповідальності перевізника за збитки. Ч. 2 ст. 17 Роттердамських правил 

визначає, що перевізник звільняється від відповідальності, якщо доведе, що 

причина втрати, пошкодження або затримки не може бути віднесена на рахунок 

його вини (курсив, виділено мною. – Д.Р.), відповідно визначаючи вину в якості 

передумови (причини) для настання відповідальності перевізника. 

У юридичній науці існує декілька теорій причинно-наслідкового зв’язку: 

теорія прямого та опосередкованого зв’язку, теорія потрібної умови, теорія 

можливості та дійсності, теорія необхідного та випадкового зв’язку, теорія 

адекватного причинно-наслідкового зв’язку та інші
1
. Існування великої кількості 

теорій причинно-наслідкового зв’язку призвело до поширення у юридичній 

літературі погляду щодо відсутності потреби їхнього виділення. Так, на думку 

вченої М.М. Малеїної, «між цими теоріями відсутні принципові відмінності і, 

сприяючи розвитку загальної теорії причинно-наслідкового зв’язку, жодна з цих 

теорій не містить «точної формули» для встановлення… причинно-наслідкового 

зв’язку у конкретних справах» [82, с. 667]. Як зазначає О.С. Комаров, 

встановлення причинно-наслідкового зв’язку у більшості випадків по суті 

відбувається шляхом оцінки фактичних обставин порушення договору під час 

судового розгляду, а вирішення питання про наявність або відсутність такого 

зв’язку прямо залежить від позиції суду [49, с. 43]. 

Зазначимо, що вітчизняна правова система не має єдиної позиції стосовно 

методології встановлення причинно-наслідкового зв’язку між протиправним 

діянням та збитками потерпілої особи. Пошук же єдиної теорії причинно-

наслідкового зв’язку серед багатоманітності теорій, що існують у різних 

правових системах, є ще складнішим. Втім, пошук зазначеної теорії виходить за 

межі даного дисертаційного дослідження тому ми можемо лише наголосити, що 

наявність такої кількості теорії є черговою перешкодою для встановлення 

одноманітної практики правозастосування у міжнародному приватному праві. 

                                                           
1
 Огляд теорій причинно-наслідкового зв’язку див. [48, с. 551-556]. Про причинно-наслідковий зв’язок див. [34, 

с. 437-493; 49. С. 43].  
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ІV. Вина перевізника. Значення вини у системах загального та 

континентального права як складової правопорушення є доволі різним. На 

цьому, зокрема, наголошували В.Р. Ансон, М.П. Бардіна, К.Ф. Єгоров, 

І.О. Зенін, О.С. Комаров, Р.Л. Наришкіна [83; 45; 84; 76, с. 94-95; 49 с. 278-293; 

78]. 

Система загального права традиційно дотримувалася концепції абсолютної 

відповідальності за порушення договору. Дана концепція базується на принципі, 

що був сформульований у 1647 р. у рішенні по справі Paradine v. Jane [85], 

відповідно до якого договори мають виконуватися за будь-яких умов та 

незалежно від вини боржника. Але доктрина абсолютної відповідальності, не 

відповідала потребам торговельного обігу. Це призвело до того, що у справі 

Taylor v. Caldwell [86] у 1863 р. було сформульовано доктрину неможливості 

виконання договору (англ. – frustration of contract). Ця доктрина засновується на 

тому, що у договорах, де виконання залежить від існування певної особи або 

речі, сторона звільняється від відповідальності у випадку втрати або загибелі 

предмету договору. При цьому англійська судова практика виробила перелік 

об’єктивних обставин, за умови наявності яких винна сторона звільняється від 

відповідальності за невиконання зобов’язань. Даний перелік у випадку морських 

перевезень на думку К.Ф. Єгорова включає стихійні лиха (англ. – Act of God), 

втрати, спричинені внутрішніми недоліками вантажу (англ. – inherent vice) та дії 

відправника (наприклад недоліки пакування), що спричинили втрату або 

пошкодження вантажу [84, с. 9, 14]. 

На думку О.С. Комарова, у континентальній системі права відповідальність 

характеризується суб’єктивним елементом, яким є вина сторони у порушенні 

договору [49, с. 40]. Зокрема в Україні вина є безпосередньою підставою для 

відповідальності за порушення зобов’язання. Так у ст. 614 ЦК зазначено, що 

«особа, яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини 

(умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або 

законом)». Ст. 176 КТМ також визначає вину перевізника в якості підстави для 

відшкодування збитків власника вантажу. 
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На думку О.О. Отраднової, вина є загальною, але не в усіх випадках 

обов’язковою умовою відповідальності. Договором або законом можуть бути 

передбачені випадки відповідальності без вини. Законодавчі норми, що 

передбачають відповідальність без вини, більше властиві недоговірним 

зобов’язанням із завдання шкоди. Прикладом випадків, у яких за 

законодавством України відповідальність настає без вини, є відшкодування 

шкоди завданої: внаслідок недоліків товару, робіт (послуг); джерелом 

підвищеної небезпеки; органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування або посадовою або службовою особою такого органу тощо 

(ст.ст. 1173, 1174, 1176, 1187, 1209 ЦК). В договірних зобов’язаннях 

необов’язковість вини може бути встановлена договором [87]. 

Як зазначає О.О. Отраднова, ЦК прямо не надає визначення вини, 

підкреслюючи лише, що особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх 

залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання. Вчена, 

виходячи з тексту ст. 614 ЦК, визначає вину як невжиття особою всіх залежних 

від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання. Отже ЦК таким 

визначенням дещо відходить від класичного поняття вини, властивого 

радянському цивільному праву, відповідно до якого виною визнається 

суб’єктивне ставлення особи до своєї протиправної поведінки та її негативних 

наслідків. Цивілістичне поняття вини стало більш об’єктивізованим, хоча певні 

суб’єктивні моменти (залежність заходів від особи) збереглися [87]. 

Відсутність нормативного визначення вини у цивільному праві є типовою 

рисою законодавств країн континентальної системи права. Так, Р.Л. Наришкіна 

доходить висновку, що жоден нормативно-правовий акт не містить визначення 

вини, а вказує лише її форми – умисел та необережність (наприклад, параграф 

278 Німецького цивільного уложення) [78, с. 286-287]. Доведення відсутності 

вини відбувається шляхом доведення наявності обставин, які стали перешкодою 

для виконання стороною договірних зобов’язань. Такими обставинами є 

непереборна сила та випадок (ст. 1148 Французького цивільного кодексу). Таким 

чином, законодавство країн континентальної системи права виокремлює дві 
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обставини, що звільняють боржника, який не виконав зобов’язання, від 

відповідальності. 

Положення про відповідальність морського перевізника, що міститься у 

всіх діючих міжнародних конвенціях, базуються на принципі вини. 

В основі Гаазьких правил лежить Закон Сполучених Штатів Америки від 

13 лютого 1893 р. «Про судноплавство, коносаменти та деякі права і обов’язки 

пов’язані із перевезенням вантажів» [88] (далі за текстом – Хартер Акт)
1
. Саме 

тому Гаазькі правила успадкували типову для англосаксонської правової 

системи юридичну техніку у формулюванні положень про відповідальність 

перевізника у формі переліку умов звільнення від відповідальності. З цього 

приводу варто навести погляди вчених, які здійснювали дослідження Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських) правил. Так, О.М. Садіков наголошує, що умови 

відповідальності перевізника за вантаж формулюються Гаазько-Вісбійськими 

правилами у вигляді переліку обставин, що звільняють його від відповідальності 

[75, с. 219]. Таке формулювання положень про відповідальність Г.Г. Іванов 

називає «негативним» [90, с. 4-5]. 

Відповідно до розподілу зобов’язань перевізника у ст. 3 Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських правил) на зобов’язання стосовно судна та зобов’язання стосовно 

вантажу, ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил розділяє положення про 

відповідальність за порушення кожної з таких груп зобов’язань. 

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, ані 

перевізник, ані судно не відповідають за втрати або збитки, що виникли 

внаслідок або є результатом неморехідного стану судна, якщо тільки він не 

викликаний відсутністю розумної дбайливості. У відповідності до ч. 2 ст. 4 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, ані перевізник, ані судно не 

відповідають за втрати або збитки, що виникли внаслідок або які є результатом 

                                                           
1
 Хартер Акт 1893 був одним із найвидатніших нормативно-правових актів кінця XIX – початку XX ст., який 

забороняв перевізникам виключати їхню відповідальність за умовами коносаменту. Хартер Акт 1893 продовжує 

діяти і сьогодні, незважаючи на те, що більшість його положень були замінені відповідним Законом США про 

перевезення вантажів морем 1936 р., який формально імплементував положення Гаазьких правил до 

законодавства США. Так Хартер Акт 1893 діє до моменту фізичного завантаження вантажу на борт судна, та 

після вивантаження вантажу. Дія положень Хартер Акту 1893 також розповсюджуються на каботажне 

судноплавство у США. Інформація згідно із посиланням [89].  
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16 конкретних обставин (підпунктів «а»-«р»), т. зв. «виключених ризиків» (про 

які йтиметься далі) та 17-ої обставини (підпункту «q» – «будь-яких інших 

причин, що виникли не через дії та не з вини перевізника та не через дії і не з 

вини агентів або працівників перевізника»), яку В. Тетлі та К. Гіаші називають 

«всеохоплюючим виключенням» (англ. – “Catch-all” exception) [91; 68]. Б. Едер, 

Г. Беннетт та К.Ф. Єгоров наголошують, що відповідно до англосаксонського 

права, виключення підпункту «q» ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) 

правил має тлумачитися відповідно до правила обмежувального тлумачення 

ejusdem generis (лат. – того ж роду), відповідно до якого загальні вирази, 

прикріплені до спеціальних слів, мають тлумачитися лише як відсилання до 

речей та обставин такого ж роду, як ті, які описані спеціальними словами. Але 

складно охопити все виключення підпунктів «а»-«р» ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил якимсь єдиним родовим поняттям, відповідно, необхідно 

надавати підпункту «q» найбільш широку інтерпретацію та звільняти 

перевізника від відповідальності у всіх випадках, коли ані він, ані його агенти 

або працівники не винні [92; 93, с. 65]. 

К.Ф. Єгоров наступним чином узагальнив умови Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил про відповідальність: «Перевізник відповідає за втрату або 

пошкодження вантажу, якщо не буде доведено, що втрата або пошкодження 

були викликані обставинами, настання яких він не міг попередити, або якщо він 

не виявив «належної дбайливості» під час приведення судна до морехідного 

стану» та слушно дійшов до висновку, що відповідальність перевізника за 

Гаазькими (Гаазько-Вісбійськими) правилами базується на принципі вини [69, 

с. 14]. К. Гіаші наступним чином продемонстрував наявність принципу вини 

перевізника за умовами Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил: «Сам факт того, 

що зобов’язання перевізника дбати про вантаж, встановлене ч. 2 ст. 3 Гаазьких 

правил є предметом захисту ст. 4 Гаазьких правил, не означає що перевізник, 

який виявив недбалість під час піклування про вантаж, може уникнути 

відповідальності шляхом простого доведення наявності виключення, 

передбаченого ст. 4 Гаазьких правил. Навпаки, суди вважають, що у випадку 
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порушення ч. 2 ст. 3 Гаазьких правил перевізник несе відповідальність навіть 

якщо обставина, що належить до виключених ризиків, також впливала на 

вантаж. Перевізник може бути звільнений від відповідальності лише за ту 

частину збитків, щодо якої він зможе довести, що вона була спричинена 

виключно однією з обставин, що належить до виключених ризиків» [68]. 

Загальноприйнятим у вітчизняній науці є погляд про винну 

відповідальність перевізника, яка, за словами Г.Г. Іванова та О.Л. Маковського, 

«послаблена» деякими виключеннями з неї, найбільш суттєвими з яких є два: 

підпункт «а» ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил («навігаційна 

помилка»), та звільнення від відповідальності за наслідки пожежі, якщо вона не 

виникла з особистої вини перевізника (підпункт «b» ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил) [56, с. 78-79]. 

На підтримку позиції, що відповідальність перевізника за Гаазькими 

(Гаазько-Вісбійськими) правилами базується на принципі вини, можна навести 

наступні аргументи. По-перше, зобов’язання перевізника за договором не є 

абсолютними, але вимагають від нього виявлення розумної дбайливості під час 

приведення судна до морехідного стану та належного піклування про вантаж під 

час його перевезення. По-друге, варто взяти до уваги, що Гаазькі (Гаазько-

Вісбійські) правила базуються на англосаксонський юридичній традиції. 

Відповідно у Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правилах не сформульовано 

загальний принцип, на якому базується відповідальність. Але такий принцип 

цілком реально сформулювати на основі дослідження переліку положень, що 

містять випадки, які звільняють перевізника від відповідальності. Ми 

підтримуємо погляд О.Г. Калпіна, який стверджує, що кожна з обставин ч. 2 

ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил (за виключенням навігаційної 

помилки та певною мірою пожежі) дає підстави говорити про відсутність вини 

перевізника [93, с. 4]. По-третє, те, що відповідальність перевізника 

визначається суб’єктивним фактором підтверджується тим фактом, що власне 

виключені ризики не звільняють перевізника від відповідальності, власник 

вантажу, в свою чергу, може довести невиконання перевізником зобов’язань і в 
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такий спосіб покласти на нього відповідальність. 

Формулювання положень про відповідальність у Гамбурзьких правилах 

базується не на англосаксонському, а на континентальному підході, та містить 

загальні положення про відповідальність перевізника за вантаж. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Гамбурзьких правил: «Перевізник несе 

відповідальність за шкоду, що є наслідком втрати або пошкодження вантажу, а 

також затримки у здачі… якщо лише перевізник не доведе, що він, його 

працівники або агенти вжили всіх заходів, вжиття яких можна розумно 

вимагати, щоб уникнути таких обставин та їхніх наслідків». При цьому 

Гамбурзькі правила не містять яких-небудь виключень з принципу 

відповідальності перевізника за вину. 

Для пояснення даного положення Конференція ООН з морського 

перевезення вантажів разом із Гамбурзькими правилами прийняла Загальну 

домовленість, відповідно до якої відповідальність перевізника за Гамбурзькими 

правилами базується на принципі вині, що презюмується (рос. – презумируемой 

вины) [94]. Сам же термін «вина» у тексті Гамбурзьких правил не 

використовується, скоріше за все з метою уникнення проблеми «конфлікту 

кваліфікацій». 

Цікавою комбінацією положень Гамбурзьких та Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил є положення про відповідальність перевізника, що 

закріплені у КТМ та Норвезькому морському кодексі. 

КТМ, який в питаннях визначення порядку відповідальності перевізника, 

базується на відповідних положеннях КТМ СРСР 1968 р., у ст. 176 з одного боку 

(за відповідної модифікації підстав для відповідальності, про що йшлося вище) 

відтворює початок ч. 1 ст. 5 Гамбурзьких правил: «Перевізник відповідає за 

втрату, нестачу і пошкодження прийнятого до перевезення вантажу», з іншого 

боку встановлює перелік підстав, що звільняють перевізника від 

відповідальності подібно до ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, 

при цьому покладаючи на перевізника зобов’язання доводити, «що втрата, 

нестача або пошкодження сталися не з його вини», а через настання одного із 
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дванадцяти виключених ризиків. Норвезький морський кодекс у секції 275 

копіює початок ч. 1 ст. 5 Гамбурзьких правил, але аналогічно до підпункту «q» 

ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил звільняє перевізника від 

відповідальності, якщо шкода завдана не внаслідок його особистої вини та не 

через дії і не через недбалість його агентів або працівників. В цей час положення 

Норвезького морського кодексу не містять переліку підстав звільнення 

перевізника від відповідальності. Подібно до Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) 

правил, КТМ та Норвезький морський кодекс містять правило про навігаційну 

помилку, але воно виокремлено у окрему статтю (ст. 177 КТМ та секція 276 

Норвезького морського кодексу). Оскільки звільнення перевізника від 

відповідальності у випадку навігаційної помилки є виключенням із загального 

правила про принцип вини у відповідальності перевізника, позиція вітчизняного 

та норвезького законодавця, які виокремили зазначену підставу із загального 

переліку підстав для звільнення від відповідальності, який лише містить 

приклади загального правила, видається нам логічною. 

Тлумачення ст. 17 Роттердамських правил дозволяє говорити, що даний 

режим відповідальності також базується на принципі вини перевізника. Так, ч. 2 

ст. 17 говорить, що «Перевізник повністю або частково звільняється від 

відповідальності… (за втрату або пошкодження вантажу, а також затримку у 

його здачі. – Д.Р.), якщо він доведе, що причина або одна з причин втрати, 

пошкодження або затримки не може бути віднесена на рахунок його вини 

(курсив, виділено мною. – Д.Р.)». Відповідно текст Роттердамських правил 

містить пряму вказівку на вину перевізника, як на основу його відповідальності. 

Подібно до Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, Роттердамські правила 

у ч. 3 ст. 17 містять перелік підстав, що дозволяють відступити від принципу 

вини та звільняють перевізника від відповідальності за втрату або пошкодження 

вантажу, або затримку у його здачі, подібний до переліку, вказаному у ч. 2 ст. 4 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, детальніше про що йдеться у Розділі 2 

даної дисертації. При цьому формулювання ч. 3 ст. 17 Роттердамських правил 

дещо відрізняється від формулювання ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) 
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правил, а саме: «Перевізник також повністю або частково звільняється від 

відповідальності… якщо він… доведе, що втрату, пошкодження або затримку 

викликала або їм сприяла одна або декілька із нижчевказаних подій або 

обставин». При цьому Роттердамські правила не містять положення про 

навігаційну помилку. 

Відповідно можна дійти обґрунтованого висновку, що в основі всіх 

сучасних режимів відповідальності перевізника за вантаж лежить саме принцип 

вини. Така модель відповідальності є відображенням компромісу між 

власниками вантажів, для яких більш вигідним було закріплення об’єктивної 

(безумовної) відповідальності перевізника, та перевізниками, які залюбки не 

несли б відповідальність і за умов наявності вини. Даний компроміс зумовлений 

в тому числі рівнем розвитку та актуальними потребами торговельного 

судноплавства на сучасному етапі. На наш погляд, принцип вини як основи для 

відповідальності перевізника цілком відповідає вимогам сьогодення. 

Але саме по собі з’ясування того, що принцип вини є однією з основних 

складових відповідальності перевізника не дозволяє повноцінно 

охарактеризувати інститут відповідальності морського перевізника. Сьогодні 

існує багато засобів, що встановлюють доволі відмінні умови відповідальності, 

наприклад шляхом встановлення різних критеріїв винної поведінки та розподілу 

тягаря доведення тощо [56, с. 80]. У відносинах із морського перевезення 

вантажів прослідкувати дану специфіку можливо, ретельно дослідивши 

механізм обмеження відповідальності перевізника та правил звільнення його від 

відповідальності, чому присвячений Розділ 2 даного дисертаційного 

дослідження. 

На підставі вищезазначеного можна дійти наступних висновків: 

відповідальність морського перевізника виникає на підставі винного 

невиконання або неналежного виконання ним договірних зобов’язань, що стало 

причиною завдання збитків у формі незбереження (втрати, пошкодження або 

нестачі) вантажу або на підставі прострочення доставки вантажу. 

Дане визначення порушення договору (як підстави виникнення 
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відповідальності перевізника) включає всі чотири елементи його складу: 

А) порушення перевізником умов договору (у формі невиконання або 

неналежного виконання); 

Б) наявність збитків власника вантажу, що виражаються у незбереженні 

(втраті, нестачі або пошкодженні) вантажу, або є наслідком прострочення його 

доставки; 

В) причинно-наслідковий зв’язок між порушенням перевізником 

договірного зобов’язання та збитками власника вантажу; та 

Г) вину перевізника у невиконанні або неналежному виконання договірного 

зобов’язання. 

 

1.3. Сфера застосування та особливості дії уніфікованих норм про 

відповідальність перевізника за договором міжнародного морського 

перевезення вантажу 

 

1.3.1. Предмет регулювання уніфікованих норм про відповідальність 

морського перевізника 

 

Предмет регулювання міжнародного договору, що містить уніфіковані 

матеріальні норми про відповідальність морського перевізника, визначає межі 

застосування таких норм. Так, уніфіковані норми застосовуються до: 

1) цивільно-правових угод; 2) до позовів, що витікають з певних відносин, що є 

предметом регулювання відповідного договору; 3) до певного кола осіб, що 

беруть участь у перевезенні; 4) до певного виду вантажів; 5) протягом певного 

періоду часу. 

Застосування уніфікованих норм до документів. Загальною рисою всіх 

міжнародних режимів перевезення вантажів (зокрема, в частині регулювання 

відповідальності за вантаж) є те, що жоден з них не регулює відповідальність 

сторін за договором фрахтування (чартеру). Такі договори можуть регулюватися 

уніфікованими матеріальними нормами лише за наявності згоди сторін. Умови 

такого роду, що містяться у чартерах та коносаментах, носять назву 
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застереження Парамаунт (англ. – Clause Paramount) від англійського Paramount 

– «верховний», «найвищий». За допомогою застереження Парамаунт сторони 

включають умови певного нормативно-правового акту, що регулює морські 

перевезення, до умов документу, який є договором морського перевезення 

вантажу або посвідчує його наявність [95]. Застереження Парамаунт може 

застосовуватися, як з метою включення до умов коносаменту або чартеру 

положень Гаазьких (Гаазько-Вісбійських), Гамбурзьких або Роттердамських 

правил, так і положень відповідного акту національного законодавства, 

наприклад Закону США 1936 р. 

Документи, на які розповсюджуються Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) 

правила, визначені п. «b» ст. 1 правил, відповідно до якого «вони 

застосовуються виключно до договорів перевезення, посвідчених коносаментом 

або будь-яким подібним йому документом, що становить підставу для 

перевезення вантажів морем; також вони застосовуються до коносаменту або 

подібного документу, виданого на підставі чартеру, з того моменту, коли такий 

коносамент або документ регулює відносини між перевізником та тримачем 

такого коносаменту або документу». 

Як зазначають Г.Г. Іванов, О.Л. Маковський та Р. Кларк, останнім часом 

дедалі більше вантажів транспортується не на підставі коносаментів, а на 

підставі інших документів, які, по суті, не є товаророзпорядчими (наприклад, на 

підставі морських накладних (англ. – sea waybill) та вантажних розписок (англ. – 

consignment note)), що спричинено, зокрема, зростанням вантажопотоків між 

різними підрозділами транснаціональних корпорацій (під час таких перевезень 

не відбувається зміна права власності). У зв’язку із чим обмеження застосування 

положень Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил до транспортних документів, 

які не є товаророзпорядчими, сьогодні невиправдано звужує сферу їхнього 

застосування. Даний недолік Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил є 

об’єктивним через те, що у першій половині ХХ ст. у світовій торгівлі 

домінували перевезення саме на основі коносаментів, а міжнародна торгівля 

фінансувалася здебільшого за допомогою документарних акредитивів [56, с. 155; 
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96, с. 18]. 

Властиві Гаазьким (Гаазько-Вісбійським) правилам недоліки відсутні в 

Гамбурзьких правилах. Відповідно до ч. 6 ст. 1 та ч. 3 ст. 2, вони застосовуються 

до будь-яких договорів, за умовами яких перевізник, за сплату фрахту, 

зобов’язується здійснити морське перевезення вантажу з одного порту в інший, 

за виключенням чартерів. Відповідно, застосування Гамбурзьких правил 

обмежується відплатними договорами, і вони не застосовуються до 

безкоштовних перевезень. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Роттердамських правил, їхня дія поширюється на 

договори перевезення, за якими «порт завантаження… та порт розвантаження… 

знаходяться в різних державах». При цьому ст. 6 визначає наступні виключення, 

на які не розповсюджується дія Роттердамських правил: 1. під час лінійних 

перевезень: а) чартери; та б) інші договори на використання судна або будь-

якого простору на ньому; 2. під час нелінійних перевезень, за виключенням 

випадків, коли: а) не існує чартеру або іншого договору між сторонами на 

використання судна або будь-якого простору на ньому; та б) виданий 

транспортний документ або транспортний електронний запис. Таким чином 

Роттердамські правила також позбавлені недоліків Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил і розповсюджуються на оборотні, необоротні та електронні 

транспортні документи як в лінійних, так і в нелінійних перевезеннях. При 

цьому, так само як Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) та Гамбурзькі правила, 

Роттердамські правила не розповсюджуються на договори фрахтування 

(чартери). 

Серед актів національного законодавства цікавість викликає сфера 

застосування Норвезького морського кодексу. Так, відповідно до секції 252, він 

застосовується до договорів морського перевезення у каботажних перевезеннях 

в Норвегії, у перевезеннях між Норвегією, Данією, Фінляндією та Швецією, у 

перевезеннях в яких порт завантаження знаходиться в державі-учасниці 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, а порт розвантаження знаходиться у 

Норвегії, Данії, Фінляндії або Швеції. При цьому секція 253 прямо виключає зі 
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сфери застосування договори фрахтування усього судна або якоїсь його частини. 

Сфера застосування Проекту Закону США розповсюджується на ще 

більше коло документів. Так текст закону передбачає поширення його дії на 

сервісні контракти (англ. – service contracts), які Р. Кларк визначає як договори, 

що виходять за межі режиму відповідальності за вантаж [96, с. 18]. В сферу 

застосування цього документа, відповідно до останніх тенденцій світової 

торгівлі, також потрапляють електронні транспортні документи. 

Найширшу сферу застосування мають норми про відповідальність 

перевізника, що містяться у вітчизняному КТМ та КТМ РФ. Так КТМ, 

відповідно до ст. 134 та ст. 136, розповсюджується на всі договори морського 

перевезення вантажів, включаючи рейсові чартери. Аналогічно свою дію на 

чартери розповсюджує й КТМ РФ (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ст. 120). Але ані КТМ, ані 

КТМ РФ, на жаль, не включають у сферу свого регулювання електронні 

транспортні документи. 

Таким чином, відповідаючи на потреби сучасної світової торгівлі, коло 

документів, до яких застосовуються положення режимів відповідальності 

перевізника за вантаж, розширюється. Сьогодні актуальний режим 

відповідальності перевізника за вантаж має поширювати свою дію на оборотні, 

необоротні та електронні транспортні документи. 

Застосування уніфікованих норм до позовів. Як зазначалося у 

попередньому пункті даної дисертації, актуальним питанням уніфікації 

міжнародного приватного права є різна кваліфікація та можливість конкуренції 

(конфлікту кваліфікацій) підстав для відповідальності за одне і те саме 

правопорушення у різних правових системах. Система загального права 

передбачає можливість пред’явлення позову як до особи (позов in personam), так 

безпосередньо і до певного майна (позов in rem). 

Традиції англосаксонської системи права, які лягли в основу Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських) правил, визначили використання в їхніх формулюваннях 

специфічної конструкції, яка визначає суб’єкт відповідальності, що має право 

скористатися положеннями Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил – 
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«перевізник та судно». Такий підхід дозволяє поширювати дію Гаазько-

Вісбійських правил як на позови до особи – перевізника, так і на позови до 

майна – судна. 

Спочатку Гаазькі правила поширювалися лише на позови, що витікали із 

порушення договору, і не застосовувалися при пред’явленні до перевізника 

деліктного позову. Дана проблема була актуальною у зв’язку із тим, що в деяких 

юрисдикціях, як вже зазначалося, можливою є конкуренція позовів. Як слушно 

наголошує Г.Г. Іванов, отримувач або третя особа, під час пред’явлення 

деліктного позову замість договірного, розраховували покласти відповідальність 

на перевізника в тих випадках, коли він її не несе (наприклад, у випадку 

навігаційної помилки), або відшкодувати збитки у повному обсязі, в такий 

спосіб обійшовши норми про обмеження відповідальності перевізника [97, 

с. 307]. На даній проблемі також наголошували В.М. Гаврилов та Н. Лопез [98, 

с. 5; 99, с. 332]. 

Із прийняттям Правил Вісбі дану проблему було вирішено шляхом 

розширення сфери застосування Гаазько-Вісбійських правил. Так, відповідно до 

ч. 1 ст. 4-біс, положення про відповідальність перевізника «підлягають 

застосуванню до будь-якого позову з приводу втрати або пошкодження вантажу, 

на який поширюється договір перевезення, незалежно від того, заснований позов 

на порушенні договору або на завданні шкоди». Аналогічне положення 

міститься у ч. 1 ст. 171 КТМ РФ, в цей час вітчизняний КТМ не містить 

подібних положень. Таким чином, Гаазько-Вісбійським правилам вдалося 

вирішити проблему «конкуренції позовів» шляхом зазначеної уніфікації правил 

про відповідальність перевізника на основі договору та делікту. 

Англійські правники Б. Едер і Г. Беннетт зазначають: «Метою даного 

пункту є гарантія того, що власник вантажу не отримає вигоду, пред’являючи 

деліктний позов замість договірного». Констатуючи наявність у загальному 

праві аналогічного положення, вони вважають дане положення Правил Вісбі – 

необов’язковим [92]. На нашу думку, користь даного положення Гаазько-

Вісбійських правил полягає в тому, що воно захищає перевізника від 



74 

конкуренції позовів у тих юрисдикціях, в яких позивач може отримати вигоду із 

пред’явленого деліктного позову. 

Правила щодо договірної та деліктної відповідальності перевізника у 

Гамбурзьких та Роттердамських правилах також є уніфікованими. У 

відповідності до ч. 1 ст. 7, положення Гамбурзьких правил про відповідальність 

перевізника застосовуються «незалежно від того, чи заснований… позов на 

договорі, делікті або іншій правовій підставі (рос. – правоосновании)». 

Аналогічне положення міститься у ч. 1 ст. 4 Роттердамських правил. 

Включення до переліку підстав для пред’явлення позову, на які 

розповсюджується дія Гамбурзьких та Роттердамських правил, терміну «інша 

правова підстава» зумовлене тим, що дані режими визнають суб’єктом 

відповідальності лише перевізника (позови in personam), а не судно, що є 

властивим для континентальної правової системи. Адже, як зазначають 

Г.Г. Іванов та О.Л. Маковський, поняття «відповідальність судна» позбавлене 

сенсу у праві більшості держав континентальної системи [56, с. 68]. Відповідно, 

включення до переліку підстав «іншої правової підстави» власне і означає 

можливість пред’явлення позовів in rem. 

Застосування уніфікованих норм до осіб. З питанням конкуренції 

позовів тісно пов’язане і питання кола осіб, які можуть скористатися захистом, 

що надається уніфікованими нормами про відповідальність морського 

перевізника. 

Гаазькі правила були дуже обмежені у визначенні сторін договору 

морського перевезення. Вони лише визначали поняття «перевізник». 

Норми Гаазьких правил, що містять підстави звільнення перевізника від 

відповідальності та обмеження такої відповідальності, перевізник міг 

застосовувати лише у позовах, пред’явлених безпосередньо до нього, але не до 

його працівників. 

Втім у першій половині ХХ ст. перевізники робили певні спроби 

захистити інтереси своїх агентів та працівників. Так було розроблене спеціальне 

застереження, що отримало назву «застереження Гімалая» (англ. – Himalaya 
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Clause) [100]. За даним застереженням, що включається до коносаменту, 

морський перевізник, укладаючи договір перевезення, діє як від власного імені, 

так і від імені всіх своїх працівників або агентів, і всі такі особи виступають 

стороною договору перевезення
1
. В результаті цього зазначені треті особи 

(працівники та агенти перевізника), які не є стороною у договорі морського 

перевезення вантажу, як і перевізник отримали можливість скористатися 

положеннями Гаазьких правил про обмеження або виключення відповідальності 

[56, с. 220-221]. 

Правила Вісбі розширили сферу застосування Гаазьких правил. Так ст. 4-

біс поширила дію правил на працівників та агентів перевізника, які не є 

незалежними підрядниками. При цьому Б. Едер та Г. Беннетт зазначили, що 

«складно уявити собі агента, який міг би бути притягнений до відповідальності 

стосовно морського перевезення вантажу та не був би при цьому незалежним 

підрядником». Порівнявши англійський та французький тексти Гаазько-

Вісбійських правил (офіційний текст Гаазько-Вісбійських правил оформлений 

французькою мовою) вони виявили, що використане у французькому варіанті як 

еквівалент англійському servant or agent («працівник або агент») слово préposé 

перекладається англійською лише servant, тобто «працівник» [92]. Частина 2 ст. 

4-біс Гаазько-Вісбійських правил дозволила працівникам або агентам 

перевізника скористатися положеннями про звільнення від відповідальності та її 

межі, на які має право посилатися перевізник. Втім Б. Едер та Г. Беннетт 

                                                           
1
 Назва застереження – Himalaya Clause походить з рішення Апеляційного суду Англії 1954 р. у справі Adler v. 

Dickson (The Himalaya) 1954/ 2 Lloyd’s Law Report 267. Позивачка, яка була пасажиркою пароплаву Himalaya, 

зазнала ушкоджень внаслідок обірвання трапу, через що позивачка впала на пристань. Квиток позивачки містив 

застереження про виключення відповідальності перевізника, тому позивачка подала позов проти капітана та 

боцмана пароплаву. Позивачка наголошувала, що за звичайних умов застосування концепції приватного 

характеру договірних відносин, що не дозволяє користуватися перевагами договору третім сторонам (англ. – 

privity of contract), відповідачі не можуть посилатися на умови договору перевезення, в якому вони не виступали 

сторонами. Але Апеляційний суд визначив, що у випадку перевезення пасажирів так само як і вантажу, закон 

дозволяє перевізникові розповсюджувати положення договору не лише на себе, але й на осіб, яких він залучає 

для виконання договору. При цьому поширення положень договору перевізником на інших осіб може бути як 

прямовираженим так і презюмованим. За іронією, суд встановив, що пасажирський квиток ані прямо, ані 

презюмовано, не поширює дію договору перевезення на працівників або агентів перевізника і тому відповідачі 

не можуть скористатися перевагами положення про виключення відповідальності. В результаті суд присудив 

позивачці компенсацію шкоди за рахунок капітана пароплаву. Але після цього рішення спеціальні застереження 

Himalaya, які поширювали свою дію на працівників та агентів перевізника, почали повсюдно включатися до 

коносаментів. Приклад типового застереження Himalaya, затвердженого у вересні 2010 року компанією 

Shipowners Protection Limited [101]. 
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наголошують, що обсяг відповідальності працівника або агента, коли вона 

взагалі виникає, загалом співвідноситься (за виключенням зазначеного правила 

ч. 4 ст. 4-біс) із обсягом відповідальності перевізника, тому не можна говорити, 

що Гаазько-Вісбійські правила застосовуються до таких осіб тому, що вони 

нібито самі виступають в якості перевізника [92]. 

Гамбурзькі правила (ч. 1 ст. 1) визначають перевізника, як будь-яку особу, 

яка або від імені якої із відправником вантажу укладено договір морського 

перевезення вантажу. Таким чином, на відміну від Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил, особі, для того щоб стати перевізником за змістом 

Гамбурзьких правил, потрібно виконати лише одну вимогу – укласти договір 

перевезення вантажу; Гамбурзькі правила не ставлять питання про зв’язок 

перевізника із судном – він не зобов’язаний бути ані його власником, ані 

фрахтувальником. Питання про фактичне ухилення перевізника від 

відповідальності шляхом створення спеціальних компаній, які не володіють 

жодними активами та єдиною функцією яких є укладання договорів 

перевезення, Гамбурзькі правила вирішили шляхом запровадження поняття 

«фактичний перевізник» та поширення на нього своєї дії. Так, фактичним 

перевізником є будь-яка особа, якій перевізник доручив перевезення (або 

частину перевезення) вантажу, та включає будь-яку іншу особу, якій доручено 

таке перевезення (ч. 2 ст. 1). Ч. 2 ст. 10 Гамбурзьких правил встановлює, що всі 

їхні положення, що регулюють відповідальність перевізника, застосовуються 

також стосовно відповідальності фактичного перевізника за перевезення, 

здійснене таким перевізником. Тому позивач може обрати особу, до якої буде 

пред’явлений позов. Будь-який з обраних відповідачів буде належним 

перевізником. 

Гамбурзькі правила (ч. 2 ст. 7) також поширюють дії положень про 

відповідальність на працівників та агентів перевізника. При цьому за цими 

особами закріплюється тягар доведення того, що вони діяли в межах своїх 

службових обов’язків. 

На відміну від Гаазько-Вісбійських правил Гамбурзькі правила містять 
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визначення «відправник вантажу» та «отримувач вантажу». Відправником 

вантажу (ч. 3 ст. 1) є будь-яка особа, яка (або від імені якої) укладає договір 

морського перевезення вантажу із перевізником, або будь-яка особа, яка (або від 

імені якої) на підставі договору морського перевезення фактично здає вантаж 

перевізникові. На думку Г.Г. Іванова та О.Л. Маковського таке визначення є 

невдалим, оскільки поширюється як на відправника вантажу (який є стороною 

договору), так і на особу яка просто передає вантаж перевізникові (не будучи 

при цьому стороною договору перевезення). Це спричинено шляхом 

механічного об’єднання понять [56, с. 154]. Відповідно до ч. 4 ст. 1 Гамбурзьких 

правил отримувач вантажу означає особу, що має право на отримання вантажу. 

Роттердамські правила у ч. 5 ст. 1 визначають перевізника як особу, що 

укладає договір перевезення із відправником вантажу. При цьому Роттердамські 

правила замість «фактичного перевізника», який входить до кола осіб, на яких 

розповсюджуються Гамбурзькі правила, вводить поняття «сторони, що виконує» 

(рос. – исполняющая сторона), та «морської сторони, що виконує». Так, 

«стороною, що виконує» (ч. 6 ст. 1) є будь-яка особа, окрім перевізника, яка 

виконує або зобов’язується виконати будь-яке зобов’язання перевізника за 

договором перевезення стосовно отримання, завантаження, обробки, укладання, 

перевезення вантажу, догляду за ним, вивантаження або здачі вантажу в тій мірі, 

в якій така особа діє, прямо або опосередковано, на прохання перевізника або 

під наглядом або контролем перевізника. 

Спеціально для перевезення морем Роттердамські правила вводять поняття 

«морська сторона, що виконує» (ч. 7 ст. 1) якою є сторона, що виконує в тій мірі, 

в якій вона виконує або зобов’язується виконати будь-які зобов’язання 

перевізника в період між прибуттям вантажу у порт завантаження судна та його 

відпливом з порту розвантаження судна. Роттердамські правила у ст. 19 прямо 

розповсюджують положення про відповідальність на «морську сторону, що 

виконує». При цьому Роттердамські правила окремо не розповсюджують свою 

дію на працівників та агентів перевізника. 

Так само, як і Гамбурзькі правила, Роттердамські правила містять 
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визначення «відправника вантажу» та «отримувача вантажу». Відповідно 

«відправником вантажу» вважається особа, яка укладає договір перевезення із 

перевізником. Таке визначення дозволяє зняти описану Г.Г. Івановим та 

О.Л. Маковським проблему дуалізму визначення «відправника вантажу», 

властиву визначенню, що міститься у Гамбурзьких правилах. Відповідно за 

змістом Роттердамських правил перевізником може бути лише сторона договору 

перевезення. 

«Отримувачем вантажу» за змістом ч. 11 ст. 1 Роттердамських правил є 

особа, наділена правом на отримання вантажу відповідно до договору 

перевезення або транспортного документу або транспортного електронного 

запису. 

Як зазначалося вище, КТМ не містить визначення перевізника, але 

перевізник згадується у ст. 133 КТМ як особа, що зобов’язана перевезти 

доручений їй відправником вантаж із порту відправлення в порт призначення та 

видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу). 

Аналогічно до Гаазько-Вісбійських та Гамбурзьких правил ч. 3 ст. 181 

положення вітчизняного КТМ про відповідальність перевізника (та її 

обмеження) також поширюються на працівників (службовців) або агентів 

перевізника, за умови, якщо вони діяли в рамках своїх повноважень. Єдиною 

умовою за якої вони зможуть скористатися даними правилами є доведення того, 

що нестача, пошкодження або зіпсуття вантажу не стали результатом дії або 

упущення такого службовця або агента, здійсненої з наміром заподіяти такий 

збиток або через самовпевненість з усвідомленням можливості заподіяння 

збитку. Дане положення було відсутнє у КТМ СРСР 1929 р. та КТМ СРСР 

1968 р. Паралельно текст КТМ не передбачає можливість для власника вантажу 

обирати суб’єкта, до якого може бути пред’явлений позов – до перевізника з 

договору перевезення, або до працівника чи агента з делікту. На нашу думку, 

відсутність у КТМ такої можливості слугує захистом від позовів із деліктів, які 

можуть бути пред’явлені до працівників перевізників у країнах, в яких 

конкуренція позовів дозволяється. 
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КТМ так само прямо не визначає відправника та отримувача вантажу, але 

виходячи зі змісту ст. 133, можна сформулювати визначення відправника 

вантажу, як особи, що за договором морського перевезення доручає перевізникові 

або фрахтівникові перевезти вантаж із порту відправлення в порт призначення 

за сплату за перевезення встановленої плати (фрахту). 

Отримувачем вантажу за змістом ст. 133 КТМ є особа, уповноважена на 

одержання вантажу. 

Відповідно КТМ поширює дію своїх положень на перевізника, його 

працівників та агентів, відправника та отримувача вантажу. 

Застосування уніфікованих норм до вантажів. Перед початком аналізу 

застосування уніфікованих норм до конкретних вантажів, варто наголосити, що 

деякі режими відповідальності перевізника не поширюються на перевезення 

певних вантажів. Так Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила (п. «с» ст. 1) не 

поширюються на перевезення живих тварин та вантажів, які за договором 

перевезення визначені до перевезення на палубі. В цьому випадку правила 

відповідальності перевізника визначаються відповідно до внутрішнього, 

іноземного або загальноцивільного права, вибір якого буде заснований на 

принципах колізійного права [69, с. 16]. 

Виключаючи палубні вантажі зі сфери дії Гаазьких правил, їхні автори не 

могли передбачити, яку долю у морських перевезення вони невдовзі займуть, 

але на початку ХХ ст. таке рішення, вочевидь, було обґрунтованим. 

Зазначені прогалини були усунуті із прийняттям Гамбурзьких правил. 

Вони, зокрема, поширюються не лише на перевезення живих тварин та палубних 

вантажів, а навіть встановлюють спеціальні правила їхнього транспортування 

(ч. 5 ст. 5, ст. 9 Гамбурзьких правил). Аналогічно дане питання вирішують й 

Роттердамські правила (п. «а» ст. 81 та ст. 25). Дані положення запозичені, 

зокрема, Норвезьким морським кодексом (секції 263, 277 та 284). 

Вітчизняний КТМ також поширюється на перевезення палубних вантажів і 

живих тварин, при цьому транспортування тварин здійснюється на загальних 

підставах, а палубні вантажі перевозяться відповідно до ст. 146 КТМ. 
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Проект Закону США (ст. 2) також виключає зі сфери дії документу живих 

тварин. Палубні вантажі не виключаються, але стосовно них не передбачено 

спеціальних правил, відповідно, вони транспортуються на загальних умовах. 

Включення до сфери дії режиму відповідальності за вантаж палубних 

вантажів та живих тварин є природнім наслідком розвитку торговельного 

мореплавства та зниження ризиків таких перевезень, які під час розробки та 

прийняття Гаазьких правил розглядалися як підвищені. 

Період відповідальності перевізника. Крім вищезазначених виключень з 

предмету правового регулювання досліджуваних уніфікованих норм, варто 

звернути увагу на операції із вантажем, на які розповсюджується їхня дія, 

іншими словами – на період відповідальності перевізника за вантаж. 

За Гаазькими (Гаазько-Вісбійськими) правилами відповідальність 

перевізника поширюється на період «завантаження, обробки, укладання, 

перевезення, зберігання вантажів, піклування про них та їхнього вивантаження» 

(ст. 2), що відповідає визначенню перевезення, яке міститься у п. «е» ст. 1 

Гаазьких правил: «період з моменту завантаження вантажу на борт судна до 

його вивантаження з судна». Б. Едер і Г. Беннетт з цього приводу зазначають, 

що «функція цього підпункту полягає у допомозі, під час визначення умов 

договору перевезення, шляхом закріплення першої та останньої операції, що 

складає перевезення вантажу» [92]. Такий період відповідальності умовно 

називається «від талей до талей»
1
 (англ. – Tackle to tackle). Даний період 

охоплює власне перевезення вантажу, при цьому він не стосується питання про 

відносини сторін у портах завантаження та вивантаження. 

В.О. Васильєв та Л.М. Єгоров, посилаючись на доповідь Секретаріату 

Конференції ООН з торгівлі і розвитку (далі за текстом – ЮНКТАД), 

підготовлену під час роботи над переглядом Гаазьких правил, вказують на 

нечіткість визначення періоду відповідальності перевізника через недостатньо 

чітке визначення моментів, з яких мають застосовуватись та припиняти свою 

                                                           
1
 Таль (голл. – talie) є підвісним вантажопідйомним пристроєм із ручним або механічним приводом. Розрізняють 

талі стаціонарні та пересувні, підвішені до спеціальних візків, що пересуваються по підвісних монорельсових 

шляхах // Большая советская энциклопедия. 
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дію положення Гаазьких правил про відповідальність перевізника [102, с. 28]. 

Б. Едер і Г. Беннетт задаються питанням, стосовно визначення початку та 

закінчення періоду перевезення: чи означає використання у п. «е» ст. 1 Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських) правил терміну «судно» виключення з «морського 

перевезення вантажу», до якого застосовуються Гаазькі (Гаазько-Вісбійські), 

перевезення на ліхтері
1
 вантажів з порту на судно та на берег з судна у порту 

розвантаження (ліхтерування)? Зазначаючи, що в англійській судовій практиці 

прецедентними з цього питання є рішення Суду королівської лави 1954 р. у 

справі Pyrene Co. Ltd. v. Scindia Navigation Co. Ltd. (1954. 2 Q.B. 198) та рішення 

Палати лордів 1957 р. у справі Renton (G H) & Co v. Palmyra Trading Corp. of 

Panama (Caspiana) (1957. АС 149), Б. Едер та Г. Беннетт зазначають, що в цьому 

випадку потрібно брати до уваги положення п. «d» ст. 1 Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил, який визначає «судно» як «будь-яке судно, що 

використовується для морського перевезення вантажів». Якщо перевізник не 

брав на себе зобов’язань з ліхтерування, то, ймовірно, Гаазькі (Гаазько-

Вісбійські) правила на ліхтерування не поширюються. Якщо перевізник взяв на 

себе такі зобов’язання, відповідно, Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила в такому 

випадку будуть застосовуватися [92]. Ми вважаємо, що в цьому випадку умови 

договору збільшують період відповідальності у відповідності до ст. 7 Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських) правил. 

Визначення моменту початку та закінчення періоду відповідальності 

морського перевізника викликало жваві дискусії серед науковців [103, с. 3-5; 

102, с.  29-30; 104, с. 13-14]. 

Також активно обговорювалося питання дійсності застережень у 

коносаментах, що передбачають звільнення перевізника від відповідальності за 

незбереження вантажу у випадку, якщо завантаження або вивантаження 

відбувається відправником або отримувачем або їхніми агентами. У 1956 р. 

англійський правник Стефан Дор наголосив на природі цього питання: 
                                                           
1
 Ліхтер (голл. – lichter) – вантажне несамохідне судно, що використовується для перевезення вантажів за 

допомогою буксирних суден, а також для безпричальних вантажних операцій під час завантаження або 

розвантаження на рейді суден із низькою посадкою, які не можуть зайти у порт. Ліхтери інколи мають власний 

вантажний пристрій // Большая советская энциклопедия.  
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«Оскільки у таких випадках перевізник не бере участі у вантажних операціях, 

може здатися, що таке застереження має силу». На його думку, таке 

застереження суперечить ч. 2 ст. 3 Гаазьких правил, що встановлює зобов’язання 

перевізника «належним чином та ретельно завантажувати… вантажі, що 

транспортуються… та вивантажувати їх», і ч. 8 цієї статті, що визнає нікчемним, 

недійсним та таким, що не має сили, будь-яке застереження, що звільняє 

перевізника або судно від відповідальності за незбереження вантажу або таке, 

що зменшує таку відповідальність іншим чином, ніж це передбачено Гаазькими 

правилами. С. Дор зазначає, що оскільки наведене застереження, всупереч 

Гаазьким правилам, скорочує період перевезення, виключаючи з нього дві 

операції – завантаження та вивантаження, а також, порівняно із Гаазькими 

правилами, зменшує відповідальність перевізника, суди деяких держав визнають 

його недійсним, хоча в одній зі справ (скоріше за все йдеться про рішення у 

справі Pyrene Co. Ltd. v. Scindia Navigation Co. Ltd. (1954. 2 Q.B. 198)) 

англійський суд зайняв протилежну позицію [105, с.3]. Але на нашу думку, 

зазначена дискусія більшою мірою носить теоретичний аніж практичний 

характер, оскільки перевізникові буде не важко довести відсутність своєї вини у 

незбереженні вантажу, що мало місце протягом завантаження або вивантаження 

власником вантажу (в тому числі підрядником за дорученням та за рахунок 

власника вантажу), і в такий спосіб бути звільненим від відповідальності. 

Г.Г. Іванов, О.Л. Маковський, В.А. Васильєв, Л.М. Єгоров та 

А.Я. Борохобський зазначали, що нерозповсюдження положень Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських) правил про відповідальність перевізника на періоди, коли 

вантажі знаходяться на зберіганні у перевізника до завантаження та після 

вивантаження є недоліком Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, результатом 

якого є недостатнє забезпечення інтересів власників вантажів. Дане питання 

отримало назву проблеми «до і після» [56, с. 158; 102, с. 30; 104, с. 4,11]. 

В ході застосування Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил існує декілька 

варіантів вирішення зазначених вище проблем. 

Збільшення періоду відповідальності перевізника за згодою сторін 
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договору є один з них. Можливість «включати до договору положення… 

стосовно зобов’язань та відповідальності перевізника або судна за втрату або 

збитки, що були зазнані вантажами або що стосуються їхнього зберігання, 

піклування про них та їхньої обробки до завантаження та, відповідно, після 

вивантаження із судна, на якому вантажі перевозяться морем», тобто 

збільшувати період відповідальності перевізника надається сторонам ст. 7 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил. 

У науковій літературі неодноразово наголошувалось, що зі збільшенням 

конкуренції за вантажі, перевезення яких здійснюється за високими тарифами, 

серед перевізників, які мають у розпорядженні складські приміщення, з’явилася 

практика збільшення періоду відповідальності перевізника за умовами договорів 

перевезення. Вони несуть відповідальність за вантажі під час перебування на 

складах до завантаження на судно та після розвантаження вантажів із судна на 

такі склади. Але зазвичай перевізники включають до коносаменту застереження, 

що виключають їхню відповідальність за період до завантаження вантажів на 

судно та після їхнього вивантаження [102, с. 30; 104, с. 4, 11]. Вочевидь такий 

підхід до вирішення проблеми є вимушеним та цілком залежить від позиції 

перевізника. 

С. Коул зазначає, що, окрім угоди сторін, умови відповідальності 

перевізника за незбереження вантажу до завантаження та після вивантаження 

можуть визначатися місцевим законодавством або звичаями [106]. 

Наприклад у Греції законодавство розглядає портові власті (обов’язкового 

термінального оператора) в якості агента перевізника і його відповідальність не 

припиняється до фактичної видачі вантажу отримувачу, незважаючи на 

втручання портових властей в процес зберігання вантажу [64, с. 137]. 

Л.М. Єгоров та А.Я. Борохобський під час вивчення питання прийняття 

вантажу перевізником з умовою утримання такого вантажу на складах 

перевізника та вивантаження вантажу на такі склади після доставки дійшли 

висновку, що «правове регулювання відповідальності берегових депозитаріїв за 

зберігання вантажу є різноманітним та створює складнощі у процесі 
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відшкодування у випадку втрати, псування або пошкодження вантажу на березі 

для власників вантажу». В результаті було запропоновано прийняти спеціальну 

конвенцію для регулювання відповідальності берегових депозитаріїв за 

незбереження вантажу. Така конвенція, на думку зазначених вчених, мала 

передбачати відповідальність за вину лише у повному обсязі завданих збитків та 

без можливості звільнення від неї за допомогою будь-яких застережень [104, с. 

9, 14]. 19 квітня 1991 року відповідальність таких зберігачів (транспортних 

терміналів), які не є водночас перевізниками, отримала закріплення у Віденській 

Конвенції ООН про відповідальність операторів транспортних терміналів у 

міжнародній торгівлі [107]. Втім, до зазначеної конвенції на даний момент 

приєдналися лише Єгипет, Габон, Грузія та Парагвай і вона ще не вступила в 

силу [108]. 

Ми вважаємо, що у даній ситуації доцільним є збільшення періоду 

відповідальності перевізника у національних законодавчих актах, якими 

держави імплементують у національне законодавство положення Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських) правил. Так, ч. 2 ст. 176 КТМ фактично поширює 

відповідальність перевізника на період з моменту приймання вантажу до 

перевезення до моменту його видачі. Аналогічне положення міститься у п. 4 ст. 

166 КТМ РФ. Критикуючи зазначене положення Н.Є. Чарцева запропонувала, з 

метою захисту перевізника, повернутися до встановленого Гаазькими (Гаазько-

Вісбійськими) правилами періоду відповідальності перевізника від талей до 

талей [64, с. 14]. На наш погляд, така пропозиція, відповідаючи інтересам 

перевізників, не відповідає потребам сучасного товарообігу, оскільки у випадку 

її прийняття у вітчизняному законодавстві з’являється зазначена вище прогалина 

у правовому регулюванні даного питання. 

Проблеми періоду відповідальності перевізника, властиві Гаазьким 

(Гаазько-Вісбійським) правилам, вирішені у Гамбурзьких правилах. Відповідно 

до ч. 1 ст. 4 Гамбурзьких правил таким періодом вважається «період, протягом 

якого вантаж знаходиться у віданні перевізника у порту завантаження, під час 

перевезення та в порту розвантаження». У юридичній літературі період 
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відповідальності перевізника за Гамбурзькими правилами зазвичай називають 

«від порту до порту» (англ. – Port to port). 

На відміну від Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, ч. 2 ст. 4 

Гамбурзьких правил чітко визначає момент початку та закінчення періоду 

відповідальності перевізника. Відповідно перевізник починає нести 

відповідальність за вантаж з моменту, коли він «прийняв вантаж від: 

відправника вантажу або особи, що діє від імені відправника вантажу або будь-

якого органу, іншої третьої особи, якій в силу закону або правил, що 

застосовуються у порту завантаження, вантаж має бути переданий для 

відвантаження». Період відповідальності перевізника закінчується моментом, 

коли він «здав вантаж шляхом передачі отримувачу; або у випадках, коли 

отримувач не приймає вантаж від перевізника – шляхом надання його у 

розпорядження отримувача відповідно до договору або закону або звичаю, що 

застосовуються у порту вивантаження; або шляхом передачі вантажу якому-

небудь органу або іншій третій особі, яким, в силу закону або правил, що 

застосовуються у порту вивантаження, має бути переданий вантаж». Таке 

закріплення періоду відповідальності перевізника було запозичене, зокрема, 

секціями 274 – 275 Норвезького морського кодексу. 

Про те, що сфера застосування Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил 

(стосовно періоду відповідальності перевізника) є занадто вузькою, а 

Гамбурзьких правил також недостатньою було окремо наголошено під час 

другої зустрічі Міжнародного підкомітету ММК з питань транспортного права 

(Лондон, 6 – 7 квітня 2000 р.) [109]. Як зазначається у п. 40 документу 

A/CN/9/510, Доповіді Робочої групи з транспортного права про роботу її дев’ятої 

сесії (Нью-Йорк, 15-26 квітня 2002 року), під час IХ сесії Робочої групи ІІІ з 

транспортного права було досягнуто консенсус щодо того, що відповідальність у 

Роттердамських правилах має базуватися на концепції знаходження вантажу у 

віданні перевізника (яке починається з отримання вантажу та закінчується його 

видачею) [73]. Результатом досягнутої домовленості стала ст. 12 Роттердамських 

правил, яка повністю присвячена періоду відповідальності перевізника. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 12 Роттердамських правил, період відповідальності 

перевізника починається «з моменту отримання перевізником або виконуючою 

стороною вантажу для перевезення та закінчується в момент видачі вантажу». 

Дане формулювання загалом співвідноситься із положеннями ст. 4 Гамбурзьких 

правил, але враховуючи, що Роттердамські правила базуються на підході «від 

дверей до дверей» (англ. – Door to door), а не «від порту до порту», як 

Гамбурзькі правила, період відповідальності перевізника за вантаж у 

Роттердамських правилах, порівняно із Гамбурзькими правилами, суттєво 

збільшений. 

Вищенаведене дозволяє говорити, що сьогодні у світі існує чітка тенденція 

збільшення періоду відповідальності морського перевізника за вантаж. Сьогодні 

мінімальним стандартом у цьому питанні може вважатися стандарт, що 

застосовується у Гамбурзьких правила, а саме період «під порту до порту». Але, 

зважаючи на розвиток та еволюцію торговельного обігу, дедалі більш 

актуальним стає збільшення періоду відповідальності перевізника до стандарту 

«від дверей до дверей», який закріплений у Роттердамських правилах. 

 

1.3.2. Застосування та дія уніфікованих норм про  

відповідальність перевізника (колізійні питання) 

 

Аналіз норм міжнародних договорів дозволяє встановити сферу їхнього 

застосування. Загалом, сфера дії нормативно-правових актів має три аспекти: дія 

у часі, просторі та за колом осіб [110, с. 405-409]. Не викликає сумнівів, що з 

перелічених аспектів дії нормативно-правових актів, для уніфікованих 

міжнародних норм найбільш актуальним є просторова сфера дії. 

Гаазькі правила у ст. 10 наступним чином визначають свою просторову 

сферу застосування: «Положення даної Конвенції застосовуються до будь-якого 

коносамента, виданого в одній із Договірних держав». Г.Г. Іванов та 

О.Л. Маковський звертають увагу на надзвичайно вузьку просторову сферу 

застосування Гаазьких правил, яка відразу породила великі складнощі [56, 
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с. 162]. 

Гаазькі правила, незважаючи на те, що вони є міжнародним договором про 

уніфікацію норм матеріального права, обійшли питання колізійного 

регулювання. Тобто Гаазькі правила не уніфікують норми, що визначають право 

якої держави має застосовуватись до приватноправових відносин міжнародного 

характеру у сфері міжнародних морських перевезень, яке в цьому випадку 

виступатиме зобов’язальним статутом договору міжнародного морського 

перевезення вантажу. Відповідно, Г.Г. Іванов та О.Л. Маковський 

характеризують Гаазькі правила як міжнародний договір, який не вирішує 

колізійне питання [56, с. 23]. 

Але існує й інша думка. М.М. Богуславський наводить Гаазькі правила в 

якості вдалого прикладу поєднання матеріально-правових та колізійних норм у 

єдиному міжнародно-правовому акті: «Таке поєднання матеріально-правових та 

колізійних норм було застосоване… в галузі морського права під час створення 

Гаазьких правил» [11, с. 197]. Можна припустити, що в основі такого 

твердження лежить ширше визначення колізійної норми, ніж загальноприйняте 

у доктрині міжнародного приватного права, що включає також норми про 

просторову сферу застосування міжнародного договору. Але таке припущення 

не підтверджується самим автором. У підручнику з міжнародного приватного 

права М.М. Богуславський визначає колізійну норму у відповідності до 

загальноприйнятого доктринального підходу: «Це норма, що визначає, право 

якої держави має застосовуватись до відповідних правовідносин» [112, с. 85]. 

На нашу думку, немає підстав говорити про змішану або комплексну 

уніфікацію норм про відповідальність морського перевізника у Гаазьких 

правилах. 

В умовах відсутності уніфікованих колізійних норм у Гаазьких правилах, 

колізійні питання, що виникають під час їхнього застосування, мають 

вирішуватися за принципом lex fori. На нашу думку, під час формулювання 

колізійного регулювання національне законодавство держав-учасниць Гаазьких 

правил, має вирішити наступні питання: забезпечення виконання міжнародно-
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правових зобов’язань держави з поширення сфери дії Гаазьких правил на 

відносини, зазначені у ст. 10; та вирішення колізійного питання у випадку, коли 

на регулювання відносин з морського перевезення претендують два або більше 

правопорядки різних держав – учасниць Гаазьких правил. 

Оскільки на міжнародному рівні колізійні аспекти досліджуваних відносин 

не регулюються, колізійні норми національних законів, що імплементують 

положення Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, є доволі одноманітними. Як 

слушно зауважив К.Ф. Єгоров, сфера застосування положень Гаазьких правил та 

територіальні межі дії національних законів, заснованих на ній, відрізняються 

від країни до країни [113]. Так, поширеним розв’язанням колізійного питання є 

застосування національних законів до всіх вантажів, якщо вони відправляються 

з портів, розташованих на території певної держави. Дане положення міститься, 

наприклад, у англійському Законі про перевезення вантажів морем 1924 р. (англ. 

– Carriage of Goods by Sea Act 1924) (далі за текстом – Закон Англії 1924 р.) [57, 

с. 118-119]. Інше рішення колізійної проблеми передбачене у Законі США 

1936 р., який застосовується як до перевезення вантажів з, так і до 

американських портів, таким чином охоплюючи весь морський 

зовнішньоторговельний обіг США. В цей час японський Закон про міжнародне 

морське перевезення вантажів 1958 р. застосовується не лише під час перевезень 

до японських портів з іноземних та з японських портів до іноземних, але й до 

перевезень між іноземними портами [56, с. 162]. 

Розширення просторової сфери застосування Гаазьких правил в такий 

спосіб загалом не суперечить зобов’язанню поширювати дію правил на 

коносаменти, видані в одній з держав-учасниць, оскільки порт відправлення 

здебільшого є водночас і місцем видачі коносаменту. Тим не менш це зумовило 

виникнення певного роду колізійних проблем. Наприклад, у випадку 

перевезення вантажу зі Сполученого Королівства до Сполучених Штатів 

англійський суд мав всі підстави застосовувати норми Закону Англії 1924 р., в 

той час як американський – Закон США 1936 р. При цьому уніфіковані норми 

Гаазьких правил тлумачились би у відповідності до правозастосовної практики, 
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що склалася в кожній державі, а у субсидіарному порядку застосуванню би 

підлягали норми національного права, обраного в якості такого, що 

застосовується до цих відносин. 

Випадок, коли декілька правопорядків претендують на регулювання 

певного правовідношення, у міжнародному приватному праві називають 

«позитивною колізією колізій» [43, с. 213-217]. На перший погляд може здатися, 

що дана проблема є менш актуальною ніж «негативна колізія колізій» (яку ще 

називають «зворотнім відсиланням» та «відсиланням до права третьої 

держави»), коли жоден з правопорядків не претендує на регулювання певних 

відносин через зміст національних колізійних норм. Адже у випадку позитивної 

колізії колізій суд, під час розгляду спору, керуючись принципом lex fori, винесе 

рішення відповідно до свого національного права, яке йому добре відоме. Але 

таке враження є хибним. Суттєвий негативний наслідок позитивної колізії 

колізій зазначили Г.Г. Іванов та О.Л. Маковський: її «практичним наслідком… 

може бути відмова у визнанні та виконанні рішення іноземного суду» [56, с. 21]. 

Як слушно зазначають ці автори, долаючи перешкоди, породжені вузькою 

сферою застосування Гаазьких правил, держави – учасниці створили ще більше 

перешкод та невизначеностей [56, с. 161]. Розв’язавши одне з питань щодо 

просторової сфери дії Гаазьких правил відповідно до ст. 10, держави залишили 

друге питання без вирішення. Так не було вирішене колізійне питання у 

випадку, коли на регулювання відносин із перевезення претендують два або 

більше правопорядки держав – учасниць Гаазьких правил, що спричинило 

реальну можливість виникнення позитивної колізії колізій. Для середини ХХ ст., 

коли у більшості держав застосовувалися Гаазькі правила, таке становище ще 

могло вважатися задовільним. З іншого боку, Гаазькі правила не 

застосовувалися до все ще доволі великого обсягу морських вантажних 

перевезень. 

Проблема вузької сфери застосування Гаазьких правил була успішно 

вирішена з прийняттям Правил Вісбі. Ст. 10 Гаазьких правил була замінена 

наступним положенням: «Положення даної Конвенції застосовуються до будь-
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якого коносаменту, що стосується перевезення вантажів між портами двох 

різних держав, якщо: а) коносамент виданий у Договірній державі; або 

b) перевезення здійснюється з порту, що знаходиться у Договірній державі; або 

с) договір, що міститься у коносаменті або посвідчується ним, передбачає, що 

правила даної Конвенції або законодавства, що вводить їх в дію, будь-якої 

держави застосовуються до цього договору». Паралельно держави могли 

поширювати застосування Гаазько-Вісбійських правил до коносаментів, прямо 

не зазначених у попередніх пунктах. Таким чином, сфера застосування Гаазько-

Вісбійських правил у порівнянні із Гаазькими правилами суттєво збільшилася. 

Недоліком ст. 10 Гаазько-Вісбійських правил Г.Г. Іванов та 

О.Л. Маковський вважають відсутність у ній згадки про порт вивантаження [56, 

с. 161]. З цим поглядом не можна погодитися враховуючи наступне. По-перше, 

як показала практика, основна більшість держав імплементували Гаазькі правила 

до свого національного законодавства шляхом видання національних законів, які 

дублюють положення Гаазьких правил. По-друге, за таких умов відбувається 

трансформація норми про сферу просторового застосування Гаазьких правил у 

колізійну норму про застосування відповідного національного закону, і, 

відповідно, права цієї держави. По-третє, розширення сфери застосування 

законів, які імплементують положення Гаазьких правил, веде до появи проблеми 

«позитивної колізії колізій». Наслідком чого стало би розширення просторової 

сфери застосування кожного окремого національного закону, що імплементує 

Гаазькі правила. В таких умовах реалізація пропозиції Г.Г. Іванова та 

О.Л. Маковського гарантовано викликала би позитивну колізію колізій у 

кожному випадку конкуренції правопорядків держав – учасниць Гаазько-

Вісбійських правил. 

Розширення сфери застосування положень про відповідальність морського 

перевізника шляхом включення до неї порту призначення, що знаходиться на 

території держави – учасниці повинне відбуватися паралельно із уніфікацією не 

лише матеріально-правових, але й колізійних норм. Нажаль, розробники Правил 

Вісбі не приділили уваги такому очевидному вирішенню колізійного питання, як 
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встановлення уніфікованих колізійних норм для випадків, коли сторони 

перевезення представляють держави – учасниці Гаазько-Вісбійських правил. 

Єдина колізійна норма, що міститься у Гаазько-Вісбійських правилах (ч. 6-біс 

ст. 3), регулює по суті далеко не найважливіше питання права, що 

застосовується до строку пред’явлення регресних позовів. 

Колізійні норми законів, що імплементують норми Гаазько-Вісбійських 

правил, не завжди співпадають зі ст. 10 цих правил. «Порт відправлення» є 

критерієм колізійної прив’язки, що зустрічається найчастіше. Таку колізійну 

прив’язку було використано у ч. 3 ст. 1 англійського Закону про перевезення 

вантажів морем 1971 р. [114] (англ. – Carriage of Goods by Sea Act 1971) та секції 

252 Норвезького морського кодексу. 

Законодавство України у вирішенні цього питання пішло власним шляхом. 

Основною колізійною прив’язкою, відповідно до ч. 2 ст. 14 КТМ, є автономія 

волі сторін (lex voluntatis), а саме: «відносини за договорами морського 

перевезення вантажів, фрахтування судна на термін, фрахтування судна без 

екіпажу… регулюються законодавством держави за згодою сторін». При цьому 

у відповідності до ч. 3 ст. 14 КТМ: «у разі відсутності згоди сторін щодо 

застосування права відносини сторін регулюються законодавством тієї держави, 

де заснована, має основне місце діяльності або постійного перебування сторона, 

що є: а) перевізником – у договорі морського перевезення…; б) судновласником 

– у договорах фрахтування судна на термін і фрахтування судна без екіпажу». 

Відповідно якщо сторони не обрали, право якої держави регулює договір 

перевезення вантажу, то він регулюватиметься правом країни перевізника. Таке 

формулювання поставило питання щодо можливості вибору сторонами в якості 

права, що застосовується, право держави, яка не є учасницею Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил. На наш погляд, хоча це і не закріплено у КТМ, автономія 

волі сторін під час вибору застосовуваного права та дія колізійних норм КТМ, 

після приєднання України до одного з міжнародно-правових режимів 

регулювання відповідальності морського перевізника (наприклад, 

Роттердамських правил), мають бути обмежені міжнародним зобов’язанням 
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України застосовувати такий режим до будь-якого договору перевезення, що 

відповідає вимогам ст. 5 Роттердамських правил. У зв’язку із вищезазначеним, 

під час ратифікації Україною Роттердамських правил, ми вважаємо цілком 

обґрунтованим доповнити ст. 14 КТМ новою ч. 4 наступного змісту: «У випадку, 

якщо визначення права відповідно до правил цієї глави буде мати наслідком 

протиріччя із положенням міжнародного договору України щодо застосування 

правил такого договору до визначених ним відносин, то застосовується право 

України». 

Проблема колізії колізій із прийняттям Гаазько-Вісбійських правил лише 

поглибилася. За відсутності згоди сторін про право, що застосовується до 

договору перевезення, один і той саме договір, як було продемонстровано вище, 

залежно від країни суду може регулюватися уніфікованими матеріальними 

нормами, імплементованими у національне законодавство двох країн. Дане 

питання не було настільки актуальним у середині ХХ ст., коли більшість держав 

застосовували єдиний режим відповідальності морського перевізника (Гаазькі 

правила). Але із прийняттям Правил Вісбі з’явився другий режим. Хоча 

більшість великих торговельних та морських держав імплементувала Правила 

Вісбі до свого національного законодавства, найбільша торговельна держава 

світу – США, через цілу низку причин, так і не доєдналася до Правил Вісбі. В 

результаті виникла ситуація, коли внаслідок застосування колізійної норми 

інколи доводилося обирати не лише між правом декількох держав, що мають 

подібне національно-правове регулювання в рамках одного режиму, а між 

власне самими режимами відповідальності за вантаж. 

Ч. 1 ст. 2 Гамбурзьких правил встановлює ще більш широку просторову 

сферу застосування цих правил у порівнянні із Гаазько-Вісбійськими правилами. 

Додатково до перелічених у ст. 10 Гаазько-Вісбійських правил критеріїв, 

Гамбурзькі правила застосовуються ще у двох випадках: якщо порт 

розвантаження за договором морського перевезення, знаходиться у одній із 

держав – учасниць, або один з додаткових портів розвантаження за договором 

морського перевезення, є фактично портом розвантаження і такий порт 
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знаходиться в одній із держав – учасниць. Загалом поширення сфери 

застосування Гамбурзьких правил на порт призначення цілком відображало 

інтереси держав, що розвиваються (які в той час були здебільшого імпортерами), 

за ініціативи яких і відбувалася розробка Гамбурзьких правил. 

Питання відмінностей у текстах законодавчих актів, що імплементують 

їхні положення, Гамбурзькі правила спробували вирішити шляхом застосування 

двох прийомів: по-перше, ст. 29 забороняє робити будь-які застереження під час 

приєднання до Гамбурзьких правил; по-друге, ст. 3 встановлює, що під час 

тлумачення та застосування положень Гамбурзьких правил потрібно 

враховувати їхній міжнародний характер та необхідність сприяти досягненню 

одноманітності. 

Гамбурзькі правила, аналогічно до Гаазько-Вісбійських правил, містять 

колізійне регулювання таких вузьких питань як визначення моментів прийняття 

та здачі вантажу перевізником (ст. 4), регресних позовів (ст. 20), витрат на 

судові розгляди, спричинених нікчемністю умов договору (ст. 23). Але як і 

Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила, Гамбурзькі правила обходять стороною 

вирішення колізійного питання щодо зобов’язального статуту договору 

морського перевезення вантажу. 

Неможливо не зазначити, що із появою кожного нового міжнародного 

договору, що встановлює режим відповідальності морського перевізника, 

колізійне питання стає дедалі актуальнішим. Так зі вступом Гамбурзьких правил 

у силу на регулювання конкретного договору перевезення претендували вже не 

лише Гаазькі та Гаазько-Вісбійські правила, що мають спільну основу, але й 

Гамбурзькі правила, які закріплюють більш сувору по відношенню до 

перевізника модель відповідальності. Після вступу у силу Роттердамських 

правил кількість таких режимів збільшиться вже до чотирьох. 

Ч. 1 ст. 5 Роттердамських правил, у свою чергу, визначає сферу 

застосування наступним чином: «дана Конвенція застосовується до договорів 

перевезення, за якими… порт завантаження для морського перевезення та порт 

розвантаження для цього ж морського перевезення знаходяться у різних 
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державах, якщо відповідно до договору перевезення одне з наступних місць 

знаходиться у Договірній державі: а) місце отримання вантажу; b) порт 

завантаження; c) місце здачі вантажу; або d) порт розвантаження». При цьому ч. 

2 ст. 5 встановлює, що правила застосовуються без урахування національності 

судна, перевізника, сторін, що виконують, відправника вантажу, отримувача 

вантажу. Ст. 7 Роттердамських правил містить конкретні виключення з 

просторової сфери застосування, а саме – під час лінійних перевезень – до 

чартерів та інших договорів на використання судна або будь-якого простору на 

ньому; під час нелінійних перевезень за виключенням випадків, коли не існує 

чартеру або іншого договору між сторонами на використання судна або будь-

якого простору на ньому та коли виданий транспортний документ або 

транспортний електронний запис. Відповідно визначення просторової сфери дії 

Роттердамських правил порівняно із Гамбурзькими правилами не включає 

випадок, коли коносамент виданий в одній із договірних держав. Але, як вже 

зазначалося раніше, порт завантаження у основній більшості випадків є також 

місцем видачі коносаменту, тому закріплення обох ознак є, по суті, зайвим. При 

цьому Роттердамські правила також не містять колізійних норм. 

На нашу думку, зважаючи на широку просторову сферу застосування 

Роттердамських правил, що включає у себе як порт завантаження, так і порт 

розвантаження, в рамках роботи над удосконаленням запровадженого ними 

режиму відповідальності за вантаж, яка гарантовано розпочнеться у 

майбутньому паралельно із постійним розвитком морських вантажних 

перевезень, варто буде доповнити текст Роттердамських правил положенням, що 

зобов’язує договірні держави імплементувати їхні положення до національного 

законодавства у редакції, що повністю відповідає текстові Роттердамських 

правил. Це дозволить уникнути невизначеності із режимом відповідальності у 

випадках, коли право, що застосовується, прямо не передбачене договором 

перевезення. 

Колізійна проблема також посилюється наявністю міжнародних договорів 

загального характеру, які в певних аспектах регулюють питання 
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відповідальності морського перевізника. 

Так, з метою уніфікації колізійних норм, що застосовуються до різних 

категорій договорів, в рамках Європейського союзу 19 червня 1980 р. була 

прийнята Римська конвенція про право, що застосовується до договірних 

зобов’язань [115] (далі за текстом – Римська конвенція). Відповідно до ст.ст. 1 та 

2 Римська конвенція застосовується до договірних відносин у будь-якій ситуації, 

пов’язаній із вибором між правом різних держав, незалежно від того, чи є її 

учасницею держава, суб’єктом права якої є сторона договору. Основним 

принципом Римської конвенції, відповідно до ст. 3, є принцип свободи вибору 

права сторонами (автономії волі сторін). Відповідно до ч. 1 ст. 4, Римської 

конвенції, коли сторони договору не обрали застосовуване право, застосуванню 

підлягає право держави, із яким договір має найбільш тісний зв’язок. Стосовно 

договорів перевезення, відповідно до ч. 4 ст. 4, таким визнається право держави, 

в якій на момент укладення договору перевізник мав своє основне комерційне 

підприємство, якщо дана держава водночас є державою порту завантаження, або 

державою порту розвантаження, або державою, де має місцезнаходження 

комерційне підприємство відправника вантажу. 

17 червня 2008 р. в рамках ЄС було прийнято Регламент (ЄС) № 593/2008 

Європейського парламенту і Ради про право, що застосовується до договірних 

зобов’язань («Рим І») [116] (далі за текстом – Регламент Рим І). Даний 

Регламент замінює собою Римську конвенцію у відносинах між усіма 

державами-членами ЄС за виключенням Данії та окремих (переважно острівних, 

розташованих за межами Європи та незначних за площею та населенням) 

територій держав-членів, на які не поширюється дія Договору про утворення 

Європейського співтовариства [117]. Регламент Рим І має відмінну від Римської 

конвенції сферу застосування. Так, відповідно до ч. 1 ст. 1 Регламенту Рим І, він 

«застосовується у ситуаціях, що містять конфлікт законів, до договірних 

зобов’язань у цивільній та торговельній сфері». При цьому ст. 2 Регламенту 

Рим І, так само як і Римська конвенція, дозволяє застосовувати обране за 

допомогою Регламенту право навіть у тому випадку, якщо воно не є правом 
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однієї з держав-членів. Регламент Рим І також базується на принципи свободи 

вибору права сторонами договору. При цьому Регламент Рим І містить окрему 

статтю (ст. 5) що регулює колізійні питання визначення права, що 

застосовується до договорів перевезення. Так, відповідно до ч. 1 ст. 5 

Регламенту Рим І: «за відсутності вибору… право, що застосовується до 

договору перевезення вантажу, є правом країни, де має своє звичайне місце 

проживання перевізник, за умови, що місце завантаження, місце доставки або 

звичайне місце проживання відправника також знаходиться в цій країні. Якщо 

дана умова не виконується, то застосовується право країни, де знаходиться місце 

доставки, узгоджене сторонами» [116]. Відповідно Регламент Рим І визначає 

зобов’язальним статутом договору морського перевезення вантажів право 

перевізника (за зазначених вище умов), або право узгодженого місця доставки 

вантажу. 

Л.П. Ануфрієва цілком слушно ставить питання про можливість 

вирішення колізійного питання за наявності спеціального міжнародного 

договору, що регулює перевезення. Ми повністю підтримуємо позицію 

Л.П. Ануфрієвої щодо можливості застосування Римської конвенції у випадках, 

коли спеціальний міжнародний договір не регулює питання, врегульовані 

Римською конвенцією [43, с. 264-265]. Крім того, як зазначено вище, ч. 4 ст. 4 

Римської конвенції та ч. 1 ст. 5 Регламенту Рим І прямо встановлюють колізійну 

норму, що стосується договорів перевезення. 

Яким чином співвідноситься застосування Римської конвенції та 

Регламенту Рим І із застосуванням Гаазьких, Гаазько-Вісбійських, Гамбурзьких 

та Роттердамських правил? Як було зазначено вище, жоден із існуючих режимів 

відповідальності за вантаж не містить уніфікованих колізійних норм, що 

дозволяють визначити зобов’язальний статут договору морського перевезення 

вантажу. Втім кожний з зазначених міжнародних договорів включає норми про 

просторову сферу дії, дотримання яких фактично є міжнародним зобов’язанням 

договірних держав. Така ситуація подібна до проблеми обмеження дії принципу 

lex voluntatis, що має місце у вітчизняному КТМ. Таким чином, просторова 
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сфера застосування міжнародних конвенцій, що уніфікують норми про 

відповідальність морського перевізника і які є спеціальними актами по 

відношенню до Римської конвенції/Регламенту Рим І, є загальноприйнятою 

практикою, за допомогою якої можна визначити сферу застосування загальних 

правил Римської конвенції та Регламенту Рим І. 

Але позиція щодо можливості застосування Римської конвенції та 

Регламенту Рим І до договору морського перевезення вантажів є не єдиною. Так, 

під час вивчення питання права, що застосовується до договору морського 

перевезення вантажів, А.В. Семенов зазначив, що «у торговельному 

мореплавстві навряд чи можливе застосування Римської конвенції, оскільки 

морські перевезення є специфічною сферою господарських відносин, через те, 

що в їхньою основою є укладення особливих договорів – чартерів та 

коносаментів, які практично не застосовуються у інших сферах» [118, с. 128]. 

Ми вважаємо, що наведена А.В. Семеновим аргументація вочевидь є 

недостатньою. Адже, наслідуючи таку логіку, можна стверджувати, що 

положення Римської конвенції та Регламенту Рим І не можуть застосовуватися 

до жодного з договорів, які вони регулюють, оскільки кожен з таких договорів 

регулює окрему сферу, яка має власні особливості галузевого нормативно-

правового регулювання. 

На нашу думку, за відсутності у Гаазьких, Гаазько-Вісбійських, 

Гамбурзьких та Роттердамських правилах колізійного регулювання, визначення 

зобов’язального статуту договору міжнародного морського перевезення 

вантажів на основі Римської конвенції або Регламенту Рим І видається 

обґрунтованим лише у випадку колізії законів держав, які є учасницями 

відповідних міжнародних нормативно-правових актів. 

Виходячи з вищенаведеного, ми доходимо висновку, що остаточно 

вирішити колізійне питання може лише встановлення уніфікованих колізійних 

норм, що дозволять чітко визначити зобов’язальний статут договору 

міжнародного морського перевезення вантажу. Без сумнівів, знайти 

компромісне рішення у даній ситуації буде надзвичайно важко, що спричинене в 
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першу чергу позицією Сполучених Штатів, які можуть у односторонньому 

порядку запровадити окремий режим регулювання морських перевезень, що 

базуватиметься на застосуванні його як до експортних, так і до імпортних 

вантажів (п. «а» ст. 3 Проекту Закону США). 

У цьому випадку влучною видається позиція Г.Г. Іванова та 

О.Л. Маковського, які зазначили, що найважче уніфікація колізійних норм 

відбувається у випадку, коли такі норми стосуються питань, дійсно важливих, 

насамперед з позиції економічних інтересів [56, с. 22]. Але лише досягнення 

компромісу у питаннях визначення зобов’язального статуту договору 

міжнародного морського перевезення вантажів дозволить реально вирішити 

проблеми, що накопичилися за майже сторічну історію застосування 

уніфікованих норм про відповідальність перевізника за вантаж. 

В якості суто теоретичного можна навести інший спосіб вирішення 

зазначеної проблеми уніфікації колізійних норм про відповідальність морського 

перевізника. Таким способом є створення всесвітньоцивільного права (т. зв. 

світового приватного права) (jus cosmopoliticum), що буде діяти безпосередньо, 

без потреби прийняття державами спеціальних законів. В такому випадку 

існування колізійних норм стає зайвим, адже зникає потреба звернення до 

національного права. Втім, надії на створення всесвітньоцивільного права, які 

лунали наприкінці ХІХ ст., так і не справдилися [111, с. 185]. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

У Розділі 1 розглядається історичний розвиток визначення морського 

перевізника ще з античних часів, досліджується зміст цього поняття, 

характерний для законодавства основних морських європейських держав у 

пізньому Середньовіччі та аналізуються витоки цього поняття, що лягли в 

основу визначення морського перевізника, що міститься в міжнародних 

конвенціях в галузі торговельного мореплавства. Так, Гаазькі правила 

визначають перевізника в якості «власника судна або фрахтівника, що 

виступають стороною в договорі перевезення із фрахтувальником». Гамбурзькі 
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правила, у свою чергу, визначають морського перевізника як «будь-яку особу, 

якій перевізником доручено здійснення перевезення вантажу або частини 

перевезення та яка включає будь-яку іншу особу, якій доручено таке здійснення 

перевезення». Визначення морського перевізника, що міститься у 

Роттердамських правилах, є найбільш загальним: «особа, що укладає договір 

перевезення із відправником вантажу». 

В ході дослідження визначення поняття морського перевізника нами 

виявлено основні тенденції та особливості норм, що містять визначення 

морського перевізника, та з’ясовано природу даного визначення. Встановлено, 

що КТМ не містить нормативного визначення морського перевізника. 

В результаті дослідження норм міжнародно-правових документів в 

контексты визначення морського перевізника, а також історичного розвитку 

норм вітчизняного законодавства, зокрема КТМ та ЦК, нами запропоновано 

доповнити КТМ відповідним визначенням морського перевізника: «морським 

перевізником є особа, яка, відповідно до умов коносаменту, несе зобов’язання 

щодо перевезення дорученого їй відправником вантажу із порту відправлення в 

порт призначення і видачі такого вантажу особі, уповноваженій на одержання 

вантажу (одержувачеві)». 

Дослідження характеру відповідальності морського перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу, дозволяє нам 

констатувати, що така відповідальність правовідносинами, що виникають з 

порушення договору та які мають вираження у формі негативних майнових 

наслідків для перевізника, який порушив положення договору морського 

перевезення, наслідком чого стало завдання збитків іншій стороні такого 

договору. 

Відповідальність перевізника за договором міжнародного морського 

перевезення вантажу є особливим видом приватноправової відповідальності, 

якій властиві наступні загальні риси, характерні цивільно-правовій 

відповідальності загалом: 1) майновий характер; 2) стягнення на користь 

потерпілої сторони; 3) компенсаційна природа; 4) застосування відповідальності 
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лише за ініціативою потерпілої сторони; 5) можливість добровільного 

відшкодування. Разом із тим відповідальність перевізника за договором 

міжнародного морського перевезення вантажу має власну специфіку: 1) правила 

про відповідальність є уніфікованими незалежно від її правових підстав; 

2) перевізник несе відповідальність лише у формі відшкодування збитків; 

3) обсяг відповідальності перевізника має грошову межу. 

Проведене дослідження умов для настання відповідальності перевізника 

дозволяє нам дійти висновку, що відповідальність морського перевізника 

виникає на підставі винного невиконання або неналежного виконання ним 

договірних зобов’язань, що стало причиною завдання збитків у формі 

незбереження (втрати, пошкодження або нестачі) вантажу або внаслідок 

прострочення доставки вантажу. 

Дане визначення порушення договору (як підстави виникнення 

відповідальності перевізника) включає всі чотири елементи його складу: 

А) порушення перевізником умов договору (у формі невиконання або 

неналежного виконання зобов’язань); 

Б) наявність збитків власника вантажу, що виражаються у незбереженні 

(втраті, нестачі або пошкодженні) вантажу, або є наслідком прострочення його 

доставки; 

В) причинно-наслідковий зв’язок між порушенням перевізником 

договірного зобов’язання та збитками власника вантажу; та 

Г) вину перевізника у невиконанні або неналежному виконанні договірного 

зобов’язання. 

Під час дослідження предмету регулювання уніфікованих норм про 

відповідальність нами визначено та досліджено документи, позови, осіб та 

вантажі, до яких застосовуються уніфіковані норми про відповідальність 

перевізника та проаналізовано період відповідальності перевізника. Зокрема, 

визначено, що жоден з усіх існуючих міжнародних режимів регулювання 

інституту відповідальності перевізника не поширює свою дію на договір 

фрахтування судна (чартеру). Відповідно, всі уніфіковані норми поширюються 
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лише на договір перевезення, посвідчений коносаментом, або будь-яким 

подібним йому документом, що є підставою для морського перевезення вантажу. 

Нами також з’ясовано, що сучасні уніфіковані норми розповсюджуються на 

оборотні, необоротні та електронні транспортні документі як в лінійних, так і в 

нелінійних перевезеннях вантажів. Щодо позовів, то уніфіковані норми 

застосовуються щодо позовів in rem (до судна) та до позовів in personam (до 

перевізника). Під час аналізу кола осіб, до яких застосовуються уніфіковані 

норми про відповідальність перевізника, нами встановлено, що 

найпопулярнішою є позиція поширення дії уніфікованих норм на перевізника, 

його працівників та агентів, відправника та отримувача вантажу. 

Дослідження періоду (часової сфери) відповідальності перевізника 

дозволило виявити тенденцію до збільшення періоду відповідальності 

перевізника за вантаж, який еволюціонував від т. зв. періоду «від порту до 

порту» до періоду «від дверей до дверей». 

Аналіз практики застосування та дії уніфікованих норм про 

відповідальність перевізника в контексті вирішення колізійних питань 

дозволило визначити, що жоден з існуючих міжнародно-правових режимів 

відповідальності морського перевізника не містить колізійного регулювання 

досліджуваних відносин, залишаючи вирішення даного питання законодавству 

країни, право якої застосовується до договору міжнародного морського 

перевезення вантажу. Нами з’ясовано, що одним з найпоширеніших способів 

розв’язання колізійного питання є застосування права держави, з території якої 

починається морське перевезення. При цьому законодавство України вирішує 

дане питання шляхом застосування прив’язки lex voluntatis, а у випадку 

відсутності вибору права сторонами, колізійне питання вирішується за 

прив’язкою до місця заснування, основного місця діяльності або постійного 

перебування перевізника. 

Зазначені аспекти дослідження висвітлені в таких роботах автора [119; 120; 

121; 122].  
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Розділ 2. Спеціальні норми, що регулюють відповідальність перевізника  

за договором міжнародного морського перевезення вантажу 

 

Правові норми, що регулюють певні відносини, можуть поділятися на 

загальні та спеціальні [123]. За такого поділу, норми приватного морського 

права, які регулюють саме морські перевезення вантажів, виступають 

спеціальними стосовно норм цивільного права, які загалом регулюють питання 

перевезення вантажів. Але в назві цього розділу поняття «спеціальні норми» 

використовується в значенні, що відображає виділення з масиву вказаних 

спеціальних правових норм, саме норм присвячених окремим питанням 

відповідальності, а саме обмеженню відповідальності морського перевізника та 

звільненню його від відповідальності. 

 

2.1. Обмеження обсягу відповідальності перевізника  

за договором міжнародного морського перевезення вантажу 

 

Відповідальність у цивільному та міжнародному приватному праві має 

компенсаційний характер. Як зазначає О.С. Іоффе, прямим наслідком 

компенсаційного характеру цивільно-правової відповідальності (відновити 

порушені відносини – означає повністю усунути протиправні наслідки) є 

принцип повного відшкодування [34, с. 216-217]. Водночас В.А. Хохлов 

наголошує, що потреба у відшкодуванні попереднього (до правопорушення) 

становища кредитора є домінантою цивільно-правової відповідальності [41, 

с. 7]. 

Основний принцип відшкодування збитків передбачений у ст. 22 ЦК [27]. У 

ст. 623 ЦК дане положення продубльовано по відношенню до порушення 

договірних зобов’язань. В той саме час положення цивільного законодавства 

дозволяють обмежувати право на повне відшкодування збитків за окремими 

видами зобов’язань та за зобов’язаннями, що витікають з певних видів 

діяльності. 

Дослідженню історії обмеження відповідальності у приватному морському 
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праві присвячені праці Марсдена, Е. Сельвіга, А.Я. Ворохобського, 

В.М. Гаврилова [124; 125; 126, с. 39-49; 98]. Аналіз їхніх праць дозволяє 

говорити, що витоки обмеження відповідальності судновласників треба шукати 

на початку XVI ст., коли у державах Європи (в тому числі у Нідерландах та 

Франції) були прийняті перші нормативні акти, що обмежували відповідальність 

судновласників. У першій половині XVIII ст., аби урівняти у правах власних 

перевізників та перевізників з країн континентальної Європи, а також заохотити 

інвестування у морське судноплавство, подібний закон було прийнято в Англії. 

Обмеження відповідальності морського перевізника є наріжним принципом 

сучасного приватного морського права. Так Г.Г. Іванов та О.Л. Маковський 

підкреслюють факт існування розгалуженої системи обмеження розміру 

відповідальності, що існує у міжнародному приватному морському праві [56, 

с. 81-82]. Положення про обмеження відповідальності морського перевізника 

містяться у всіх без виключення міжнародних режимах відповідальності за 

вантаж. 

Е. Сельвіг та В.М. Гаврилов у 60-х – 70-х рр. XX ст. зазначали, що у 

сучасній формі обмеження відповідальності спрямоване на те, щоб покласти на 

судновласників відповідальність не нижче певного рівня, таким чином 

унеможливлюючи обмеження відповідальності перевізника малими грошовими 

сумами під приводом того, що вони намагаються звільнитися від 

відповідальності за вантажні місця, завантажені товарами із високою вартістю 

[127; 98]. 

Рішення англійського суду у справі Browner International Ltd v Monarch 

Shipping Co. (the European Enterprise) (1989) [128] говорить, що «незважаючи на 

той факт, що юристи часто доволі скептично ставляться до положень щодо 

обмеження відповідальності (перевізника за незбереження вантажу. – Д.Р.), 

незаперечною перевагою положення про обмеження відповідальності… є те, що 

воно робить простішим та дешевшим страхування вантажів під час здійснення 

морських перевезень». 

У 70-х рр. XX ст. Я. Лопускі та Я. Холовіньскі, а також В.М. Гаврилов 
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зазначали, що інститут обмеження відповідальності перевізника відповідає 

потребам сучасного торговельного мореплавства [129, с. 3]. Однак існують й 

інші точки зору на це питання. Так, Г. Хірн у 1967 р. зазначив, що тенденція до 

зменшення морських небезпек позбавляє судновласників підстав чіплятися за 

положення про обмеження відповідальності з метою збереження своїх 

фінансових позицій, і результатом цього має бути повна ліквідація інституту 

обмеження відповідальності морського перевізника [130]. 

На наш погляд, навіть у XXI ст. говорити про ліквідацію інституту 

обмеження відповідальності перевізника за договором міжнародного морського 

перевезення вантажів є передчасним та неактуальним. 

Основа сучасної системи обмеження відповідальності морського 

перевізника за вантаж була закладена у Гаазьких правилах [14]. Аналізуючи цю 

систему В.М. Гаврилов виокремлює дві основні складові, що є основою для 

обмеження обсягу відповідальності перевізника, а саме: 

а) фіксований розмір суми відшкодування (у грошовому еквіваленті); та 

б) кількісну одиницю вантажу, за яку встановлюється така фіксована сума 

відшкодування [98, с. 16]. 

За загальним правилом, сформульованим у п. 1 ч. 5 ст. 4 Гаазьких правил, 

«перевізник та судно ні в якому разі не відповідають за втрати або збитки, що 

були зазнані вантажем або у зв’язку із ними, у сумі, що перевищує 100 фунтів 

стерлінгів
1
 за місце або одиницю вантажу або еквівалент такої суми в іншій 

валюті…». Така межа відповідальності зафіксована, серед іншого, в 

законодавствах таких держав як Аргентина, Бангладеш, Кіпр, Малайзія, Перу, 

Філіппіни та деяких інших
2
. 

Подібне формулювання Гаазьких правил зумовило появу двох основних 

перешкод у практиці її застосування. 

Як зазначають у своїх працях радянські науковці Г.Г. Іванов, 

В.М. Гаврилов, та англійські правники Б. Едер і Г. Беннетт, формулювання «за 
                                                           
1
 Відповідно до ч. 1 ст. 9 Гаазьких правил, так званого золотого застереження, фунти стерлінгів мають золотий 

вміст.  
2 Інформація про межі відповідальності, передбачені у законодавстві різних держав, тут і далі наведена за 

довідником W. Tetley “Package and Kilo Limitations of 148 Countries” [131].  
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місце або одиницю вантажу» є одним із найбільш суперечливих (здебільшого це 

стосується масових вантажів). 

Слушною видається позиція В.М. Гаврилова, який наголошує, що «ці дві 

альтернативи не мають рівності, тому обмеження «за одиницю вантажу» 

застосовується лише тоді, коли не застосовується обмеження «за місце вантажу» 

[98, с. 54]. 

Щодо визначення терміну «місце» (англ. – package), то, на основі рішення у 

справі Aluminios Pozuelo Ltd., Plaintiff-Appellant, v. S. S. Navigator, her engines, 

boilers, etc., and Cia Mar. Unidad S. A. and Marina Mercante Nicaraguense S. A., 

Defendants-Appellees, яка розглядалася у Апеляційному суді Сполучених Штатів 

Америки у 1968 р., Б. Едер та Г. Беннетт, визначаючи «місце», виходять з того, 

що пакування, призначене для перенесення та транспортування вантажу, 

вважається місцем, а пакування, призначене виключно для збереження вантажу, 

місцем не вважається [92, с. 441-443]. Цей погляд був запозичений й 

В.М. Гавриловим. Загалом вбачається, що дане визначення не викликає значних 

проблем на практиці. 

Неодностайним є тлумачення терміну «одиниця» (англ. – unit). На практиці 

даний термін може означати як фізичну одиницю вантажу, прийняту 

перевізником від відправника (т. зв. «вантажну одиницю», англ. – shipping unit), 

так і одиницю, що є основою для визначення розміру фрахту, тобто «фрахтову 

одиницю» (англ. – freight unit). Загалом, суди держав континентальної системи 

права під терміном «одиниця» розуміють «вантажну одиницю», в той час як 

суди держав загального права розуміють під «одиницею» саме «фрахтову 

одиницю» [98, с. 4, 55-58]. 

Проаналізувавши судову практику, Б. Едер та Г. Беннет зауважили, що який 

з цих підходів не був би використаний для визначення терміну «одиниця 

вантажу», все одно прослідковується непослідовність. Так, якщо взяти за основу 

концепцію «вантажної одиниці», незрозуміло, чому Гаазькі правила 

використовують «місце» в якості альтернативи «одиниці», оскільки «одиниця 

вантажу» сама по собі буде включати «місце». Крім того, ця концепція, на 
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відміну від концепції «фрахтової одиниці», не зовсім підходить до ситуації 

навальних (насипних) вантажів. Концепція «фрахтової одиниці» на практиці 

застосовується лише до вантажів, що транспортуються без пакування, але існує 

ризик виникнення проблем у випадку, коли фрахт обраховується за іншою 

системою ніж «за місце» (англ. – per package). В якості можливого вирішення 

даної ситуації Б. Едер та Г. Беннет називають можливість застосування 

«вантажної одиниці» до індивідуально визначених вантажів без пакування 

(наприклад, до транспортних засобів), а «фрахтової одиниці» до навальних 

(насипних) вантажів (наприклад, піску) [92, с. 452-453]. Подібної точки зору 

дотримується О.М. Садіков: «Судова практика схильна визнавати місцем 

(одиницею) будь-яку «зовнішньо-відокремлену» кількість вантажу… в той час, 

як для вантажів масового характеру застосовується концепція «фрахтової 

одиниці»…» [75, с. 220]. Можна зауважити, що такий спосіб вирішення 

зазначеної проблеми є найбільш оптимальним. Він дозволяє достатньою мірою 

компенсувати прогалини системи визначення меж відповідальності перевізника, 

передбаченої п. 1 ч. 5 ст. 4 Гаазьких правил. 

Зазначаючи практичні відмінності між концепціями, що застосовуються для 

з’ясування меж відповідальності перевізника, В.М. Гаврилов наголошує, що, 

зазвичай, розрахунок, що базується на фрахтових одиницях, у порівнянні із 

розрахунком, який базується на вантажних одиницях, тягне за собою 

встановлення вищої межі відповідальності [98, с. 4, 55-58]. 

Наступна проблема носить інший характер. Держави-учасниці Гаазьких 

правил, відповідно до ч. 2 ст. 9, можуть переводити суми, зазначені у золотих 

фунтах стерлінгів (включно із грошовою межею відповідальності перевізника за 

вантаж), у власні грошові одиниці. В.М. Гаврилов, К.Ф. Єгоров, Г.Г. Іванов, 

О.М. Садіков та Н. Лопез в зв’язку із цим підкреслюють, що внаслідок валютних 

коливань у ХХ ст., межі грошової відповідальності перевізника почали суттєво 

відрізнятися в різних країнах. Як зауважує Н. Лопез, в таких умовах перевізники 

отримали змогу обирати юрисдикцію із найнижчою реальною межею 

відповідальності [99; 56, с. 207; 75, с. 220; 98, с. 17; 132, с. 70]. 
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Таким чином, Гаазькі правила, встановивши потрібну межу 

відповідальності перевізника, дозволили не включати до вартості перевезення 

підвищені ризики, а також стали стимулом для розвитку страхування вантажів. 

Паралельно формулювання п. 1 ч. 5 ст. 4 Гаазьких правил поставило питання 

про «одиницю вантажу». Протягом ХХ ст. межа відповідальності, встановлена 

Гаазькими правилами, зменшилась в реальному вираженні та перестала 

відповідати економічним потребам торговельного обігу. 

Прийняття Правил Вісбі зумовило зміну режиму передбаченого у Гаазьких 

правилах. Так було змінено ч. 5 ст. 4 Гаазьких правил щодо обмеження 

відповідальності перевізника. На думку В.М. Гаврилова, при підготовці Правил 

Вісбі в контексті обмеження відповідальності перевізника було заплановано 

вирішити водночас декілька питань: а) здійснити реальне підвищення грошової 

межі відповідальності морського перевізника до рівня, що існував у 1924 р.; 

б) прив’язати цю межу до більш стабільного стандарту, ніж валюта будь-якої 

держави; та в) вирівняти межу відповідальності в державах-учасницях Гаазьких 

правил. Також планувалося вирішити ще одне питання, а саме замінити існуючу 

систему обмеження «за місце або одиницю вантажу» іншою системою [98, 

с. 20]. 

Правила Вісбі містять так звану «дуалістичну» систему визначення межі 

відповідальності перевізника, що підвищує її та передбачає, що якщо характер 

та вартість вантажу не були повідомлені відправником до завантаження та 

внесені в коносамент, відповідальність перевізника обмежується сумою у 

«10 000 франків за місце або одиницю або 30 франків
1
 за один кілограм ваги 

брутто втраченого або пошкодженого вантажу, залежно від того, яка сума є 

вищою» (п. «а» ч. 5 ст. 4 Правил Вісбі). Така межа відповідальності сьогодні 

використовується лише у В’єтнамі, Еквадорі, Тонга та на Шрі-Ланці [131]. 

Зміни, внесені Правилами Вісбі, створили систему гнучкого обмеження 

відповідальності: для важких вантажів застосовувати обмеження за кілограм 

                                                           
1
 За визначенням «Морского энциклопедического справочника под ред. Н.Н. Исанина в 2-х т.» Л.: Судостроение, 

1987: Франк (Золотий франк Пуанкаре, фр. – Poincaré gold franc) є умовною грошовою одиницею, забезпеченою 

65,5 мг золота проби 900/100, та не є конвертованою валютою.  
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маси брутто, а для легких – за місце або іншу одиницю завантаження [97, с. 206; 

98, с. 27]. 

Б. Едер та Г. Беннет зауважують, що такі зміни Гаазьких правил були 

спрямовані на вирішення суперечностей щодо застосування обмеження 

відповідальності за «одиницю» вантажу по відношенню до навальних вантажів. 

Але на думку Г.Г. Іванова, дані зміни не вирішують існуючу «проблему 

«одиниці» вантажу» [92; 56, с. 209]. Втім, ми вважаємо, що запровадження т. зв. 

«дуалістичної» системи обчислення меж відповідальності перевізника може й не 

повністю вирішило дане питання, але без сумнівів перевело його до 

теоретичних. 

На думку Р. Геллавелла, зважене підвищення меж відповідальності 

перевізника за незбереження вантажу було найбільш ефективним вирішенням 

зазначеного питання [133]. Іншого погляду на дане питання дотримується 

К.Ф. Єгоров. Він переконаний, що збільшення грошової межі відповідальності 

за одиницю вантажу порушило встановлений Гаазькими правилами баланс не на 

користь перевізника [132, с. 70]. Але із даним поглядом важко погодитися, 

оскільки підвищення меж відповідальності, запроваджене Правилами Вісбі, було 

спрямоване на відновлення межі відповідальності, передбаченої у Гаазьких 

правилах, яка у реальному вираженні з часом зменшилася. Таким чином було 

відновлено існуючий на момент прийняття Гаазьких правил баланс інтересів. 

Підвищення меж відповідальності перевізника є основною новелою Правил 

Вісбі [75, с. 222]. Втім Г.Г. Іванов та О.Л. Маковський у 1984 році зауважували, 

що встановлення у Правилах Вісбі межі відповідальності перевізника у франках 

Пуанкаре більше не задовольняє вимоги сучасного торговельного обігу: «В ході 

роботи над переглядом Конвенції про обмеження відповідальності 1957 р. в 

Міжурядовій морській консультативній організації було наголошено, що через 

зміну ситуації франк Пуанкаре більше не є надійною основою та не може 

використовуватися у подальшому» [56, с. 206]. 

Таким чином, встановивши дуалістичну систему визначення межі 

відповідальності перевізника, Правила Вісбі на практиці вирішили проблему 
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«одиниці вантажу», збільшили межу відповідальності перевізника, що 

зменшилась в реальному вираженні з часу прийняття Гаазьких правил, та 

повернули її до фактичного рівня 1924 р., та, прив’язавши межу відповідальності 

до франка Пуанкаре, дозволили відійти, при її з’ясуванні, від валюти 

Сполученого Королівства та вирівняти цю межу в різних державах. Але 

прогресивніше рішення було знайдене десять років потому у Протоколі СДР. 

З метою вирішення проблеми, зазначеної Г.Г. Івановим, та приведення 

основ для обчислення межі відповідальності перевізника за вантаж у 

відповідність із новими вимогами світової торгівлі у 1979 р. було прийнято 

Протокол СДР. На сьогоднішній день Брюссельська конвенція в редакції 

Протоколу СДР є останньою діючою редакцією і являє собою так звану Гаазько-

Вісбійську систему регулювання морських перевезень. 

По суті, Протокол СДР лише запроваджує систему обрахування грошової 

межі відповідальності морського перевізника у «спеціальних правах 

запозичення» – СПЗ (англ. – Special Drawing Right), як вони визначені 

Міжнародним валютним фондом (п. 2 ст. 2 Протоколу СДР). Використання СПЗ 

дозволяє вирішити проблему впливу коливань валютних курсів на грошові межі 

відповідальності перевізника, оскільки СПЗ прив’язане до кошику із п’яти 

світових валют і його вартість змінюється паралельно до коливань курсів цих 

валют. На відміну від франка Пуанкаре, СПЗ не прив’язане до золота. З 

прийняттям Протоколу СДР п. «а» ч. 5 ст. 4 Гаазько-Вісбійських правил звучить 

наступним чином: «Якщо характер та вартість вантажу не були повідомлені 

відправником до завантаження та внесені в коносамент, ані перевізник, ані 

судно ні в якому разі не відповідають за будь-які втрати або пошкодження, 

зазнані вантажем або пов’язані із ними, в сумі, що перевищує 666,67 

розрахункових одиниць за місце або одиницю або 2 розрахункові одиниці за 

один кілограм ваги брутто втраченого або пошкодженого вантажу, в залежності 

від того, яка сума є вищою». Межу відповідальності, встановлену Протоколом 

СДР, було запозичено у ст. 181 КТМ, п. 1 ст. 170 КТМ РФ, секції 280 

Норвезького морського кодексу, а також секції 9 Проекту Закону США. Загалом, 
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межа відповідальності, запроваджена Протоколом СДР, запозичена 

законодавством більшості держав світу, включаючи такі розвинені морські 

держави як: Австралія, Венесуела, Греція, Індія, Іспанія, Італія, Китай, Ліберія, 

Нідерланди, ПАР, Сполучене Королівство, Франція, Японія. Аналогічне 

положення міститься у законодавстві Бельгії, Данії, Ізраїлю, Ірландії, Ісландії, 

Канади, Латвії, Мексики, Нової Зеландії, Польщі, Словенії, Фінляндії, Хорватії, 

Швеції та деяких інших [131]. 

На XI сесії Робочої групи ІІІ з транспортного права ЮНСІТРАЛ було 

зауважено, що встановлене Протоколом СДР обмеження сьогодні повністю 

покриває збитки власників вантажів у 90% випадків, крім цього, в практиці 

сучасних контейнерних перевезень зменшується розмір одиниць пакування 

[134]. Таким чином, дана межа відповідальності повністю задовольняє вимоги 

сучасного міжнародного торговельного мореплавства. 

Варто зауважити, що Протокол СДР є не першим міжнародно-правовим 

актом, що регулює морське перевезення вантажів, в якому було використано 

СПЗ в якості основи для обчислення меж відповідальності. За рік до його 

прийняття було прийнято Гамбурзькі правила, що містять аналогічне 

положення. Гамбурзькі правила запозичили т. зв. «дуалістичну» систему 

визначення грошових меж відповідальності перевізника із Гаазько-Вісбійських 

правил. Так, відповідно до п. «а» ч. 1 ст. 6 Гамбурзьких правил, така межа 

складає 835 розрахункових одиниць за місце або іншу одиницю завантаження, 

або 2,5 розрахункові одиниці за один кілограм ваги брутто втраченого або 

пошкодженого вантажу в залежності від того, яка сума є вищою. В якості 

розрахункової одиниці, відповідно до ст. 26 Гамбурзьких правил, було 

використано СПЗ. При цьому Гамбурзькі правила, у порівнянні з Гаазько-

Вісбійськими правилами, встановлюють межу відповідальності перевізника, яка 

є вищою на чверть. Положення про розмір меж відповідальності перевізника 

запозичене з Гамбурзьких правил законодавством таких держав як Австрія, 

Барбадос, Грузія, Йорданія, Ліван, Румунія, Сирія, Угорщина, Чеська 

Республіка, Чилі. Аналогічне положення міститься у законодавстві більшості 
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африканських держав (Єгипет, Гвінея, Камерун, Кенія, Марокко, Сенегал, 

Сьєрра-Леоне, Танзанія, Туніс та інші) [131]. 

Г.Г. Іванов та О.Г. Маковський зауважують, що в ч. 1 ст. 6 Гамбурзьких 

правил, у порівняні із Гаазько-Вісбійськими правилами, значною мірою було 

деталізовано визначення одиниці вантажу. В Гамбурзьких правилах вжито 

термін «одиниця відвантаження» (рос. – единица отгрузки). Таке визначення 

видається Г.Г. Іванову та О.Г. Маковському найбільш прийнятним: «одиниці 

відвантаження» (ящик, мішок, клітка тощо) завжди вказуються у коносаменті і 

завжди просто розрахувати граничну суму обмеження відповідальності [56, 

с. 210]. Таким чином, із застосуванням замість терміну «одиниця вантажу», що 

використовується у Гаазьких та Гаазько-Вісбійських правилах, терміну 

«одиниця відвантаження», Гамбурзьким правилам на нормативному рівні 

вдалося вирішити гостре практичне питання «одиниці вантажу», що поставало 

під час застосування Гаазьких правил та яке набуло теоретичного характеру з 

прийняттям Правил Вісбі. 

У ХХІ ст. Робочій групі ІІІ з транспортного права ЮНСІТРАЛ вдалося 

значною мірою модернізувати правові режими, що регулюють морське 

перевезення вантажів. Після декількох років дискусій було завершено роботу 

над текстом проекту Роттердамських правил, а остаточний проект тексту, 

схвалений ЮНСІТРАЛ, був прийнятий Генеральною Асамблею ООН 11 грудня 

2008 р. (резолюція ГА ООН A/RES/63/122) [135]. Нову «Конвенцію про 

договори повністю або частково морського перевезення вантажів» 

(Роттердамські правила) було відкрито для підписання на спеціальній 

конференції, проведеній в Роттердамі у вересні 2009 р. 

Роттердамські правила запроваджують новий режим визначення межі 

відповідальності перевізника. Так, відповідно до ч. 1 ст. 59 Роттердамських 

правил за загальним правилом «відповідальність перевізника за порушення його 

зобов’язань за цією Конвенцією обмежується 875 розрахунковими одиницями за 

місце або іншу одиницю відвантаження або 3 розрахунковими одиницями за 

один кілограм ваги брутто вантажу, що є предметом позову або суперечки, 
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залежно від того, яка сума є вищою». При цьому ч. 3 ст. 59 визначає СПЗ в 

якості розрахункової одиниці для цілей Роттердамських правил. 

Зазначене положення демонструє, що межа відповідальності, що 

встановлюється Роттердамськими правилами, на 40 СПЗ за місце або одиницю 

відвантаження та на 0,5 СПЗ за один кілограм ваги брутто перевищує граничний 

показник відповідальності перевізника, передбачений у Гамбурзьких правилах. 

Роттердамські правила містять «дуалістичну» систему визначення межі 

відповідальності перевізника, в такий спосіб, як і Гамбурзькі правила, 

вирішуючи проблему «одиниці вантажу». 

На нашу думку, успіх режиму відповідальності, передбаченого у 

Роттердамських правилах, багато у чому залежить від його сприйняття 

лінійними операторами вантажних перевезень та великими об’єднаннями 

лінійних перевізників. Існує припущення, що Роттердамські правила, не ставши 

універсальним документом, стануть лише черговим варіантом правового 

режиму відповідальності перевізника. На думку А. Чеботаренка та В. Лебедєва, 

це зумовлене тим, що лінійні оператори вже мають відпрацьовані правові 

механізми, що регулюють їхні відносини із власниками вантажів у власних 

проформах коносаментів, а Роттердамські правила знову змінюють звичний 

правовий режим морських перевезень вантажів, передбачений у Гаазько-

Вісбійських та Гамбурзьких правилах. До того, юридичні формулювання, що 

містяться у Роттердамських правилах, є доволі громіздкими, та не відрізняються 

чіткістю викладення. Крім того, Роттердамські правила містять нові поняття, які 

передбачають проведення ґрунтовних правових досліджень [136, с. 81-82]. До 

того, Гамбурзькі правила, які є значно простішими за Роттердамські правила 

(Гамбурзькі правила складаються з 34 статей, в той час як Роттердамські 

правила включають 96 статей) не є дуже популярними серед великих морських 

перевізників. 

Окремо варто відмітити питання порядку обчислення суми, що підлягає 

відшкодуванню. Гаазькі правила не містять норм, які регулюють порядок 

обчислення суми, що підлягає відшкодуванню в разі завдання шкоди. Тому 
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питання про визначення вартості вантажу у випадку його незбереження має 

вирішуватися у відповідності до норм права, що застосовується до договору 

морського перевезення. 

Новелою Гаазько-Вісбійських правил є норма, яка встановлює порядок 

обчислення суми, що підлягає відшкодуванню. Сума відшкодування 

обчислюється на основі вартості вантажу у тому місці та в той день, де і коли 

вантаж був або мав бути вивантажений із судна за умовами договору. При цьому 

вартість вантажу у такому місці і у такий день встановлюється на основі ціни на 

такий товар на товарній біржі, або, якщо така ціна відсутня – на основі існуючої 

ринкової ціни, якщо ані першої ані другої ціни немає – то виходячи зі звичайної 

вартості аналогічних вантажів (п. «b» ч. 5 ст. 3 Гаазько-Вісбійських правил). 

Порядок обчислення відшкодування, що міститься у ст. 22 Роттердамських 

правил, загалом дублює положення Гаазько-Вісбійських правил. Водночас, на 

відміну від Гаазько-Вісбійських та Роттердамських правил, Гамбурзькі правила 

не містять положень про порядок обчислення розміру збитків у випадку 

незбереження вантажу. Вирішення цього питання Гамбурзькі правила 

залишають за правом, що застосовується до договору морського перевезення 

вантажу. 

Б. Едер та Г. Беннет, наголошуючи на незрозумілості включення вказаної 

норми до Гаазько-Вісбійських правил, висловили два припущення з цього 

приводу. 

Відповідно до першого, ця норма має на меті встановлення додаткової 

верхньої межі відповідальності перевізника та виключає можливість компенсації 

втраченої вигоди. На думку Б. Едера та Г. Беннета, така позиція ґрунтується на 

словах «загальна сума, що підлягає відшкодуванню» [92]. З цією точкою зору 

погоджується канадський правник К. Гіаші, який наголошує, що межа 

відповідальності перевізника не може перевищувати вартість вантажу в місці та 

на день вивантаження. Якщо дійсна вартість (англ. – actual value) вантажу є 

меншою ніж межа відповідальності, позивач має право на відшкодування 

дійсної вартості, але не всієї суми, визначеної в якості граничної межі 
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відповідальності перевізника [68, с. 28]. На наш погляд, підтримка цього 

твердження суперечить змісту усієї ч. 5 ст. 4 Гаазько-Вісбійських правил, яка 

встановлює ліміт відповідальності стосовно як «втрат або пошкоджень, зазнаних 

вантажем», так і «збитків, пов’язаних із вантажем», позбавляючи отримувача 

вантажу можливості вимагати їхнього відшкодування. 

Друге припущення полягає у тому, що зазначена норма є лише критерієм 

для обрахування збитків, який не передбачає що сума, яка підлягає 

відшкодуванню, складається лише зі збитків, обрахованих в такий спосіб. 

Обґрунтовуючи таку позицію, Б. Едер та Г. Беннет вказують, що слова 

«обраховується виходячи з» навряд чи є достатніми для встановлення ліміту 

відповідальності. З цим погоджується В.М. Гаврилов, який підкреслює, що 

включення даної норми в Гаазько-Вісбійські правила дозволило уніфікувати 

порядок обчислення збитків [98, с. 20]. 

КТМ регулює дане питання в спосіб, наближений до першого варіанту 

тлумачення положення п. «b» ч. 5 ст. 3 Гаазько-Вісбійських правил
1
. 

Відповідальність перевізника за КТМ обмежена реальними збитками, ст. 179 

встановлює її розмір наступним чином: «за втрату і недостачу вантажу – у 

розмірі дійсної вартості втраченого вантажу і вантажу, якого не вистачає; за 

пошкодження або зіпсуття вантажу – у сумі, на яку знизилась вартість вантажу». 

Якщо сума фрахту, отриманого перевізником від відправника, не входить у 

вартість втраченого або загубленого вантажу, перевізник також повинен 

повернути такий фрахт. 

Важливим аспектом міжнародних морських перевезень є поширення 

контейнерних перевезень. Використання контейнерів спричиняло виникнення 

вже зазначеної проблеми тлумачення «місця вантажу», яка була актуальною аж 

до прийняття Правил Вісбі. Проблема полягала у наступному: чи визначати 

місце в якості власне контейнеру, або в якості вантажу, що в ньому знаходиться. 

На цю проблему вказували Г.Г. Іванов, О.Л. Маковський, Б. Едер та Г. Беннет, а 

                                                           
1
 Відповідність норми КТМ нормі Гаазько-Вісбійських правил не означає рецепцію українським законодавством 

цієї норми. Правило ст. 179 КТМ є традиційним для радянського морського права і застосовувалось у КТМ СРСР 

1929 р. (ст. 117) та у КТМ СРСР 1968 р. (ст. 163). 
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також Н. Лопез. На наш погляд, цю проблему можна вважати об’єктивною 

прогалиною Гаазьких правил, оскільки під час їхньої розробки контейнерних 

перевезень ще не існувало. Як зазначає Н. Лопез, у Сполучених Штатах 

контейнерні перевезення морським транспортом отримали поширення ще до 

другої світової війни. 1950-ті рр. взагалі називають епохою «контейнерної 

революції» [56, с. 206-209; 92, с. 464; 99, с. 335, 370]. Вказану проблему було 

вирішено у Гаазько-Вісбійських правилах (п. «с» ч. 5 ст. 4) шляхом 

встановлення порядку обрахування кількості місць (одиниць) вантажу у 

контейнерних перевезеннях, а також перевезень у піддонах та подібних 

транспортних засобах (так зване «контейнерне застереження», англ. – container 

clause). Цей порядок полягає у наступному: у випадку зазначення у коносаменті 

кількості місць (одиниць) вантажу запакованих у контейнери, обраховується 

зазначена в такий спосіб кількість місць, у протилежному випадку контейнер 

(транспортний засіб) вважається одним місцем. Аналогічне за змістом 

контейнерне застереження міститься у ч. 4 ст. 181 КТМ. Встановлений ч. 2 ст. 6 

Гамбурзьких правил та ч. 2 ст. 59 Роттердамських правил порядок обрахування 

місць під час контейнерного перевезення в основному є аналогічним 

контейнерному застереженню, що міститься у Гаазько-Вісбійських правилах. 

Новелою Роттердамських правил є визначення у п. 26 ст. 1 терміну 

«контейнер»: «будь-який тип вантажних контейнерів, придатна для 

транспортування цистерна або платформа, знімний каркасний кузов або будь-

яка подібна тара, що використовується для об’єднання вантажу, а також будь-

який допоміжний засіб для такої тари». 

Г.Г. Іванов зазначає, що відповідно до Гаазько-Вісбійських правил, 

невирішеним залишилось питання щодо власне контейнеру у випадку його 

втрати або пошкодження – чи вважається він «місцем» для цілей обмеження 

відповідальності. На відміну від Гаазько-Вісбійських правил, Гамбурзькі 

правила вирішують це питання – якщо контейнер не є власністю перевізника або 

не наданий ним, то він розглядається як окрема одиниця відвантаження (п. «b» 

ч. 2 ст. 6) [56, с. 210-211]. При цьому така норма відсутня у Роттердамських 
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правилах. Ми вважаємо, що рецепція даної норми або альтернативне вирішення 

цього питання у КТМ підвищить визначеність у відносинах між сторонами за 

договором контейнерного морського перевезення у зазначеній ситуації. 

Під час роботи над Роттердамськими правилами на IV зустрічі 

Міжнародного підкомітету ММК з питань транспортного права обговорювалося 

питання про встановлення спеціальної межі відповідальності за незбереження 

вантажів, які транспортуються у контейнерах. Але через значне ускладнення 

процесу врегулювання суперечок це положення не було включене до остаточної 

редакції Роттердамських правил [109, с. 276]. 

Варто також взяти до уваги економічну складову контейнерного 

застереження. На думку В.М. Гаврилова, «в кожному конкретному випадку 

вибір залишається за відправником вантажу. Прийняте ним рішення, зрозуміло, 

буде відображатися на ставці фрахту, яка в кожному випадку буває різною» [98, 

с. 23]. На цю обставину звертають увагу Г.Г. Іванов, О.Л. Маковський та Ю.Б. 

Драгунова [56, с. 210; 137, с. 23]. Постановка проблеми, яку В.М. Гаврилов 

вважає «зрозумілою», на думку Дж.Л. де Гурса може позбавити компроміс, 

досягнутий прийняттям Правил Вісбі, всілякого сенсу з огляду на підвищення 

меж відповідальності морського перевізника [138, с. 195]. В той саме час 

С. Саймон у 1973 р. писав, що ставок, які базуються на кількості вантажних 

місць, поміщених до контейнеру, не існує [139, с. 446]. Втім ми не можемо 

погодитися із поглядом С. Саймона. 

Внаслідок виділення у ч. 1 ст. 5 Гамбурзьких правил збитків у зв’язку із 

затриманням здачі вантажу, з’явилися спеціальні норми щодо обмеження 

відповідальності перевізника за таку затримку: «Відповідальність… 

обмежується сумою, яка у 2,5 рази є кратною фрахту, що підлягає сплаті на 

підставі договору морського перевезення» (п. «b» ч. 1 ст. 6 Гамбурзьких правил). 

Встановлення двократного обмеження скоріше за все продиктоване 

застосуванням такого режиму до перевезення вантажів із декількома 

завантаженнями-вивантаженнями. По аналогії із Гамбурзькими правилами 

Роттердамські правила передбачають подібне регулювання питання обмеження 
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відповідальності за затримку: «відповідальність за економічні втрати, 

спричинені затримкою, обмежується сумою, еквівалентною 2,5 кратному 

розміру фрахту, що підлягає сплаті стосовно вантажу, здачу якого затримано», 

відповідно, порядок визначення меж відповідальності перевізника за затримку 

не обчислюється за загальними правилами обрахування відшкодування. 

Таким чином, базою для визначення меж відповідальності в цьому випадку 

виступає не кількість вантажу, як за загальним правилом, а розмір фрахту за 

перевезення. При цьому КТМ не регулює питання спеціального обмеження 

відповідальності перевізника за затримку доставки вантажу. Альтернативно 

регулюється питання обмеження відповідальності перевізника за затримку у 

КТМ РФ (ч. 2 ст. 170), який встановлює максимальний розмір відповідальності у 

випадку затримки доставки вантажу перевізника у розмірі фрахту. 

Щодо граничної межі відповідальності перевізника, Гамбурзькі правила 

(п. «с» ч. 1 ст. 6) встановлюють, що загальна грошова межа відповідальності 

перевізника за незбереження вантажу та за затримку у його доставці ні за яких 

умов не може перевищувати межу, що могла бути встановлена за повну втрату 

вантажу, який став причиною притягнення перевізника до відповідальності. 

Схожі положення у КТМ відсутні. 

За згодою сторін межа відповідальності перевізника може бути збільшена 

(п. 3 ч. 5 ст. 4 Гаазьких правил). Це положення повністю відповідає положенням 

ч. 8 ст. 3 та ст. 5 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил про односторонній 

імперативний характер норм зазначених правил. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 4 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил збільшення межі відповідальності може 

мати місце після оголошення та внесення у коносамент відправником характеру 

та вартості вантажу. Як і за Гаазькими (Гаазько-Вісбійськими) правилами, межі 

відповідальності перевізника відповідно до ч. 4 ст. 6 Гамбурзьких правил 

можуть бути збільшені за згодою сторін. Це положення повністю відповідає 

загальному правилу ст. 23 Гамбурзьких правил. Дане положення у КТМ 

відсутнє. 

Питання щодо можливості договірного збільшення межі відповідальності 
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перевізника обговорювалося Робочою групою ІІІ з транспортного права 

ЮНСІТРАЛ [134] і в результаті його було вирішено так само, як і в інших 

міжнародних режимах морських перевезень. Роттердамські правила (ч. 2 ст. 19) 

передбачають для перевізника можливість добровільно прийняти вищу межу 

відповідальності. Крім того, за умовами ч. 1 ст. 59 Роттердамських правил, 

відправник вантажу може заявити вартість вантажу, включити її в договірні 

умови та погодити більший розмір відповідальності перевізника у порівнянні із 

сумою обмеження відповідальності, зазначеною у цій статті. 

В.М. Гаврилов наступним чином пояснює механізм дії положень щодо 

збільшення відповідальності перевізника: «В цьому випадку власникові вантажу 

надається право вибору: або він оголошує вартість вантажу та сплачує екстра-

фрахт, але у випадку загибелі або пошкодження вантажу він отримує від 

перевізника відшкодування у сумі не вище 100 англійських фунтів за місце або 

одиницю вантажу. Практично відправники дуже рідко оголошують вартість 

вантажу у коносаменті, оскільки це спричиняє… сплату екстра-фрахту. Розцінки 

екстра-фрахту зазвичай є високими і власникам вантажів дешевше його 

застрахувати» [98, с. 17]. Це дозволяє О.М. Садікову говорити про відсутність 

«практичного значення» в нормах Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил про 

збільшення відповідальності перевізника [75, с. 221]. Положення про сплату 

відправником додаткового фрахту у випадку перевезення вантажу із 

оголошеною вартістю передбачене у п. 3 ч. 1 ст. 169 КТМ РФ. КТМ подібного 

положення не містить. 

Гаазькі правила не вирішили питання щодо відповідальності перевізника за 

шкоду, завдану вантажу внаслідок умисних дій або недбалості перевізника. 

Відповідно до ч. 5 ст. 4 Гаазьких правил, ані перевізник, ані судно за жодних 

обставин не несуть відповідальності за втрати чи збитки, завдані вантажу, вище 

зазначеної суми. На думку В.М. Гаврилова, вираз «ні в якому разі», що 

використовується у Гаазьких правилах, вказує на намір авторів широко 

застосовувати таке обмеження розміру відповідальності [98, с. 5]. Але практика 

застосування даного положення суттєво відрізняється залежно від держави. 
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Дослідження доповіді Секретаріату ЮНКТАД дозволило Г.Г. Іванову дійти до 

висновку, що в деяких державах перевізник може скористатися обмеженням 

відповідальності у випадку порушення положення ч. 1 ст. 3 та ч. 2 ст. 3 Гаазьких 

правил щодо зобов’язань перевізника, навіть у тому випадку, якщо такі дії або 

недбалість з боку перевізника є наслідком необережності або були спричинені 

наміром завдати шкоду. Водночас переважає думка, відповідно до якої 

перевізник не зможе обмежити свою відповідальність у випадках, коли шкода 

нанесена умисно або через самовпевненість із розумінням можливого завдання 

шкоди. Натомість перевізника може бути позбавлено права на обмеження 

відповідальності тільки тоді, коли такі дії або недбалість мали місце або через 

його особисті дії, або через дії визначеного кола його працівників, які можуть 

віддавати відповідні вказівки. Щодо інших працівників перевізника (наприклад 

капітана, лоцмана тощо), то подібні дії з їхнього боку не є причиною для втрати 

ним права на обмеження відповідальності [56, с. 213]. На нашу думку, вирішити 

це питання під час застосування Гаазьких правил можна шляхом пред’явлення 

деліктного (тобто такого, що базується на завданні шкоди) позову до особи, яка 

умисно завдала шкоду вантажу. 

Варто звернути увагу, що вирішення питання щодо застосування меж 

відповідальності правопорушника залежно від форми вини є традиційним для 

континентального права. Так, О.С. Комаров в якості прикладу наводить 

положення ст. 1150 Французького цивільного кодексу, яка знімає обмеження для 

відшкодування збитків («Боржник зобов’язаний відшкодувати лише ті збитки, 

які були передбачені або які можна було передбачити на момент укладення 

договору») у випадках, коли зобов’язання не було виконане внаслідок умислу 

боржника [49, с. 42]. 

Гаазько-Вісбійські правила містять положення про втрату перевізником 

права на обмеження відповідальності, «якщо доведено, що збитки стали 

наслідком дій або недбалості перевізника, вчинених з наміром завдати шкоду 

або через самовпевненість і з розумінням можливості нанесення збитків» (п. «е» 

ч. 5 ст. 3). Таким чином, право перевізника обмежувати розмір своєї 
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відповідальності за умовами Гаазько-Вісбійських правил не є безумовним. 

Ч. 1 ст. 8 Гамбурзьких правил встановлює, що перевізник (аналогічно до 

Гаазько-Вісбійських правилам) не має права на обмеження відповідальності у 

випадку доведення, що «втрата, пошкодження або затримка у здачі вантажу є 

наслідком дій або недбалості перевізника, вчинених або з наміром спричинити 

таку втрату… або внаслідок безвідповідальності і з розумінням ймовірності 

виникнення такої втрати…». В цей час Р. Кларк, у своїй доповіді «Режими 

відповідальності за вантаж», підготовленої для комітету з морського транспорту 

ОЕСР, справедливо наголошує, що будь-який новий режим відповідальності за 

вантаж має включати положення про втрату перевізником права на обмеження 

відповідальності у випадку завдання ним умисної шкоди вантажу [96, с. 29]. У 

відповідності до ч. 2 ст. 61 Роттердамських правил «перевізник… не має права 

на обмеження відповідальності… якщо позивач доведе, що затримка у здачі 

вантажу викликана особистою дією або бездіяльністю особи, що претендує на 

право обмежити відповідальність, вчиненою із наміром завдати таку шкоду 

внаслідок затримки або внаслідок грубої необережності із розумінням 

ймовірності виникнення такої шкоди». Як видно з тексту статті, тягар доведення 

в цьому випадку покладається на позивача. 

КТМ своєрідно врегульовує питання втрати права на обмеження 

відповідальності, поширюючи його лише на судновласника, в такий спосіб 

звужуючи можливість застосування цього положення до перевізників (які далеко 

не завжди є судновласниками). Так, ст. 350 КТМ передбачає, що 

«відповідальність судновласника не може бути обмежена, якщо доведено, що 

шкода стала результатом його власної дії з наміром заподіяти таку шкоду або 

через самовпевненість з усвідомленням можливості її заподіяння». Нам 

видається, що дане положення КТМ потребує доопрацювання та приведення 

його у відповідність із Роттердамськими правилами. Прикладом може 

послугувати рецепція положення п. «е» ч. 5 ст. 3 Гаазько-Вісбійських правил у 

КТМ РФ, який в ч. 1 ст. 172 передбачає, «що перевізник не має права на 

обмеження відповідальності… якщо доведено, що втрата або пошкодження 
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прийнятого для перевезення вантажу або прострочення його доставки стали 

наслідком його власної дії або власної бездіяльності, вчинених умисно або з 

грубої необережності». В цьому контексті варто зазначити, що КТМ СРСР 

1968 р. не містив подібного положення, і рецепція зазначеної норми Гаазько-

Вісбійських правил відбулась у Російській Федерації через 30 років після їх 

прийняття. Українське законодавство, як зазначено вище, не реципіювало дане 

положення, яке цілком відповідає вимогам сьогодення, й досі. 

На думку В.М. Гаврилова, включення до Гаазько-Вісбійських правил норми 

про втрату перевізником права на обмеження відповідальності є логічно 

пов’язаним із покращенням його становища внаслідок поширення норм Гаазько-

Вісбійських правил про обмеження відповідальності також на деліктні позови і 

покликане зберегти баланс інтересів перевізників та власників вантажів [98, 

с. 25-26]. На нашу думку, позиція В.М. Гаврилова є вельми обґрунтованою, 

оскільки до прийняття Правил Вісбі у випадку умисного нанесення шкоди 

перевізником власник вантажу міг пред’явити деліктний позов, обходячи в 

такий спосіб положення Гаазьких правил щодо застосування правил про 

обмеження відповідальності перевізника «у будь-якому» випадку. Із 

поширенням правил про обмеження відповідальності перевізника на деліктні 

позови становище власників вантажів могло значною мірою погіршитися. Це 

дозволяє говорити, що закріплення у Гаазько-Вісбійських правилах положення 

про втрату перевізником права на обмеження відповідальності у випадку 

умисних дій з його боку є, свого роду, компенсацією для власників вантажів за 

поширення сфери дії зазначених правил на деліктні позови, що дозволило 

зберегти баланс економічних інтересів сторін. 

Гаазько-Вісбійські правила позбавляють працівників та агентів перевізника, 

які не є незалежними підрядниками, права скористатися положеннями ст. 4-біс 

цих правил, яка розповсюджує на них положення про звільнення перевізника від 

відповідальності та її межі (ч. 3 ст. 4-біс Гаазько-Вісбійських правил). Так само 

як і положення Гаазько-Вісбійських правил, норми Гамбурзьких правил про 

втрату права на обмеження відповідальності також розповсюджуються на 
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працівників і агентів перевізника (ч. 2 ст. 8). Відповідно до ст. 61 

Роттердамських правил особи, зазначені у ст. 18, також не мають права на 

обмеження відповідальності у випадку нанесення ними шкоди, що була 

викликана особистими діями або бездіяльністю особи, що претендує на право 

обмежити відповідальність, вчинених із наміром нанести таку шкоду, або 

внаслідок грубої необережності із розумінням ймовірності виникнення такої 

шкоди. Положення ст. 18 Роттердамських правил містять вичерпний перелік 

таких осіб, який включає будь-яку виконуючу сторону, капітана або екіпаж 

судна, працівників перевізника та виконуючої сторони або іншу особу, яка 

виконує або зобов’язується виконати будь-які зобов’язанні перевізника 

відповідно до договору перевезення, в тій мірі, в якій така особа діє прямо або 

опосередковано, на прохання перевізника або під наглядом або контролем 

перевізника. Таким чином, Роттердамські правила закріплюють найширший 

перелік осіб, які втрачають право на обмеження відповідальності у деліктних 

позовах. 

Г.Г. Іванов зазначає: «Інакше вирішується питання стосовно працівників або 

агентів перевізника, адже наявність вини будь-якої особи позбавляє їх права на 

обмеження відповідальності» [56, с. 213]. Він також звертає увагу, що вина 

агентів та працівників не тягне будь-яких наслідків для перевізника, оскільки сам 

перевізник в цьому випадку не позбавляється права на обмеження 

відповідальності [56, с. 213]. Б. Едер та Г. Беннет підкреслюють таку важливу, на 

їхню думку, різницю між перевізником та працівником для наслідків умисного 

завдання шкоди, як позбавлення працівника, додатково до втрати ним права на 

обмеження відповідальності, також усього встановленого Гаазько-Вісбійськими 

правилами захисту (англ. – all statutory defences), за виключенням строків 

позовної давності [92, с. 466]. На наш погляд, вказана відмінність не є настільки 

суттєвою оскільки «весь встановлений Гаазько-Вісбійськими правилами захист», 

окрім права на обмеження відповідальності, становить право перевізника на 

звільнення від неї, яким він не міг би скористатися в силу своєї вини. 

 



123 

2.2. Звільнення перевізника від відповідальності  

за договором міжнародного морського перевезення вантажу 

 

2.2.1. Презумпція вини перевізника 

 

Для притягнення перевізника до відповідальності компетентному органу 

(суду, арбітражу) необхідно встановити наявність у складі правопорушення 

винного невиконання або неналежного виконання перевізником зобов’язань за 

договором міжнародного морського перевезення вантажів, що спричинило 

збитки власникові вантажу, які мали форму незбереження вантажу, або які стали 

наслідком прострочення його доставки. Якщо хоча б один з елементів 

правопорушення відсутній, це стає причиною для відмови у задоволенні позову. 

Як слушно наголошує С.С. Алєксєєв, «за відсутності повного складу 

правопорушення особа не може бути притягнута до цивільно-правової 

відповідальності» [140, с. 48]. 

Як відповідно до положень Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, так і 

відповідно до Гамбурзьких правил, на власникові вантажу лежить тягар 

доведення лише двох обставин: наявності збитків (тобто одного з елементів 

складу зазначеного вище правопорушення) та факту їх нанесення власникові 

вантажу в період відповідальності перевізника [78, с. 283]. Доведення цих 

обставин, на думку Ю.Б. Драгунової, становить обов’язкову умову для 

постановки судом або арбітражем питання про відповідальність перевізника 

[141, с. 54]. Морська арбітражна комісія (МАК) у рішенні по справі № 106/1977 

[142, с. 28] заявила, що з метою покладення на перевізника відповідальності за 

збитки, нанесені вантажу, його власник має довести факт втрати, нестачі або 

пошкодження вантажу, що мала місце в той час, коли вантаж знаходився у 

віданні перевізника. Таке розуміння обсягу тягаря доведення, що лежить на 

позивачеві, знайшло своє відображення у ч. 1 ст. 17 Роттердамських правил: 

«Перевізник несе відповідальність за втрату або пошкодження вантажу, а також 

за затримку в його здачі, якщо позивач доведе, що втрата, пошкодження або 

затримка або подія, що їх викликала або сприяла їм, мали місце в період 
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відповідальності перевізника». 

ЦК у ст. 924 визначає, що перевізник відповідає за збереження вантажу з 

моменту прийняття його до перевезення та до видачі одержувачеві, якщо не 

доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу сталися 

внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього 

не залежало. Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або 

пошкодження прийнятого до перевезення вантажу у розмірі фактичної шкоди, 

якщо не доведе, що це сталося не з його вини. Подібне положення міститься у 

ст. 176 КТМ: «Перевізник відповідає за втрату, нестачу і пошкодження 

прийнятого для перевезення вантажу, якщо не доведе, що втрата, нестача або 

пошкодження сталися не з його вини». Відповідно, цивільне законодавство 

України також передбачає вину, в якості обов’язкової умови для притягнення 

перевізника до відповідальності, при цьому тягар доведення у випадку 

пред’явлення претензій з боку власника вантажу лежить саме на перевізникові. 

Для встановлення факту незбереження вантажу першим етапом є 

визначення кількості такого вантажу та його стану на початок періоду 

відповідальності морського перевізника. Наступним етапом є встановлення 

кількості та стану вантажу на момент закінчення періоду відповідальності 

перевізника та порівняння цієї інформації із інформацією, отриманою на 

першому етапі. 

Доказом кількості та стану прийнятого до перевезення вантажу відповідно 

до ч. 4 ст. 3 Гаазьких правил є коносамент, який створює презумпцію прийому 

перевізником вантажів в тому стані, в якому вони описані у коносаменті. При 

цьому перевізник наділений правом не прийняти таку презумпцію незалежно від 

того, чи виступає отримувач вантажу стороною договору перевезення (тобто чи 

виступає він також як відправник) або ні (тобто він виступає в якості 

добросовісного набувача). Але незважаючи на пряму вказівку у ч. 4 ст. 3 

Гаазьких правил, К.Ф. Єгоров наводить інформацію, що «судова практика 

багатьох держав тлумачить ці положення Гаазьких правил в тому ключі, що 

перевізник може лише по відношенню до відправника вантажу шляхом 
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доведення протилежного спростувати презумпцію, що встановлюється 

коносаментом, тоді як перед покупцем – добросовісним споживачем 

(«набувачем». – Д.Р.) коносаменту, відповідальність перевізника настає 

виходячи з буквального тексту коносаменту» [69, с. 18]. 

Важливою новелою є доповнення Правилами Вісбі ч. 4 ст. 3 Гаазьких 

правил положенням, яке обмежує можливість морського перевізника 

спростувати презумпцію відповідності кількості та стану вантажу до його опису 

у коносаменті у випадку, коли коносамент переданий до рук третьої особи, яка є 

добросовісним набувачем. Така новела насамперед була спрямована на 

посилення товаророзпорядчої функції коносаменту. Аналогічне ч. 4 ст. 3 

Гаазько-Вісбійських правил положення міститься у ч. 3 ст. 16 Гамбурзьких 

правил. Ю.Б. Драгунова наступним чином пояснює дане правило: «коносамент є 

товаророзпорядчим документом, його передача отримувачеві по суті є 

передачею останньому права власності на вантаж. Відповідно, третя особа може 

судити про вантаж, що придбавається, лише на основі даних коносаменту» [142, 

с. 29]. Дане положення загалом можна назвати виключенням із загального 

правила цивільного процесу щодо оскаржуваності презумпцій [143, с. 185-189]. 

Гаазько-Вісбійські правила у ч. 5 ст. 3 визначають, що перевізник у 

регресному порядкові має право вимагати від відправника відшкодування «всіх 

втрат, збитків та витрат, що виникли внаслідок або є результатом нечіткості 

таких даних (інформації про вантаж, зазначеної у коносаменті. – Д.Р.)». 

Ст. 41 Роттердамських правил вирішує це питання наступним чином: 

транспортний документ або транспортний електронний запис є доказом prima 

facie отримання перевізником вантажу, як він описаний у договірних умовах; 

доведення протилежного, надане перевізником стосовно будь-яких договірних 

умов, не дозволяється, якщо такі договірні умови включені у: 

i) оборотний транспортний документ або оборотний транспортний 

електронний запис, що передається третій стороні, яка діє добросовісно; 

або 

ii) необоротний транспортний документ, в якому вказується, що він має 
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бути переданий для забезпечення здачі вантажу, та який передається 

добросовісному отримувачеві вантажу. 

Діючі конвенції опосередковано згадують про порядок двостороннього 

засвідчення фактів незбереження вантажу, при цьому не згадуючи документи, 

складені однією зі сторін. Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила (п. 3 ч. 6 ст. 3) та 

Гамбурзькі правила (ч. 3 ст. 19) визначають, що перевізникові не потрібно 

надавати повідомлення про втрати та збитки, завдані вантажу, якщо на момент 

отримання такого вантажу, його стан був предметом спільного огляду 

перевізника та відправника (англ. – joint survey or inspection). Схоже положення 

міститься у ч. 4 ст. 36 Роттердамських правил. Це формулювання дозволяє 

говорити, що двосторонні документи мають найбільш важливе значення для 

цілей доведення. Водночас, конвенції, що регулюють питання відповідальності 

морського перевізника, не встановлюють жодних вимог до форми та змісту 

документів, які засвідчують факти незбереження або прострочення доставки 

вантажу. В цьому випадку сторони зазвичай використовують норми права 

держави порту доставки, а якщо право держави порту не врегульовує дане 

питання – портові звичаї. Аналогічне положення міститься у ч. 1 ст. 381 КТМ: 

«Обставини, що можуть бути підставою для майнової відповідальності 

перевізника, відправників, одержувачів вантажу і пасажирів, засвідчуються 

комерційними актами або актами загальної форми. В іноземному порту ці 

обставини засвідчуються за правилами, що існують у даному порту». Виходячи з 

положень цієї статті можна стверджувати, що в Україні обставини, що можуть 

слугувати підставами для відповідальності перевізників, засвідчуються 

комерційними актами або актами загальної форми. При цьому комерційні акти 

засвідчують такі обставини як: 

1) невідповідність між найменуванням, кількістю місць або масою вантажу 

по факту та інформацією, що міститься у транспортному документі; 

2) пошкодження чи зіпсуття вантажу або багажу; 

3) виявлення вантажу або багажу без документів, а також документів без 

вантажу або багажу; 
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4) повернення перевізнику викраденого вантажу або багажу. 

Даний перелік є вичерпним. Інші обставини підлягають засвідченню актами 

загальної форми. 

Документи, що складаються у іноземних портах та засвідчують факти 

незбереження вантажу, носять різні назви, найбільш розповсюдженими серед 

яких є ауттьорн репорт, тальманська розписка та сюрвей репорт. 

Ауттьорн репорт (англ. – Outturn return) та тальманська розписка 

здебільшого засвідчують недостачу вантажу. Ауттьорн репорт є документом, що 

враховує кількість вантажу та його зовнішній стан під час завантаження на 

судно або під час вивантаження. Під час вивантаження у ауттьорн репорті 

фіксується кількість доставленого та зданого вантажу та виявлені 

невідповідності із інформацією з коносаменту (у випадку наявності) і в 

майбутньому такий репорт є підставою для висунення претензій щодо 

неналежного перевезення вантажу. Ауттьорн репорт може оформити тальман
1
, 

стивідор
2
 або сам отримувач вантажу. В деяких портах цей документ 

називається вантажним сертифікатом. Паралельно з ауттьорн репортом у 

практиці торговельного мореплавства використовуються тальманські розписки 

(англ. – Tally receipt), тальманські листи (англ. – Tally sheet) або тальманські 

книги (англ. – Tally book), кожна з яких по суті є первинним документом з обліку 

вантажу, і який засвідчує кількість та стан вантажу під час прийому на судно 

та/або здачі вантажу у порту призначення. 

Пошкодження вантажу засвідчується документом під назвою сюрвей 

репорт. Сюрвей репорт (англ. – Survey report) є звітом сюрвейера
3
 за 

результатами огляду та оцінки стану вантажу, а також із зазначенням можливих 

причин його пошкодження. Якщо сюрвейер був запрошений представниками 

страхової компанії, тоді такий документ називатиметься аварійним 

                                                           
1
 Тальмани (англ. – Tallyman) є особами, що ведуть підрахунок вантажу під час вивантаження та завантаження 

судна, переважно під час перевезення вантажів окремими місцями. У великих зарубіжних морських портах 

існують спеціалізовані організації тальманів – групи присяжних рахувальників. 
2
 Стивідор (англ. – Stevedore) є спеціалізованою організацією, що здійснює завантаження та вивантаження 

вантажів. Стивідорами також називають представників стивідорних організацій, що контролюють процес 

завантаження та вивантаження суден. 
3
 Сюрвейер (англ. – Surveyor) це незалежна від перевізника та власника вантажу особа, що здійснює професійну 

діяльність з оцінки стану вантажу та встановленню можливих причин його пошкодження. 
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сертифікатом. Аналогічну сюрвей репорту функцію несуть передбачені у 

параграфах 606-610 Німецького торговельного уложення акт огляду вантажу 

компетентним органом публічної влади та висновок незалежної експертизи, 

призначеної зацікавленою стороною [103, с. 6-7]. 

Ми вважаємо, що важливість двосторонніх документів, які засвідчують стан 

вантажу, повинна стати основним аргументом для нормативного закріплення 

обов’язку перевізника брати участь у спільному огляді вантажу після доставки з 

метою встановлення його стану. В якості наслідку за порушення такої норми 

можна передбачити презумпцію здачі перевізником вантажу у тому стані, який 

описаний у документі про огляд вантажу, в складанні якого відмовився брати 

участь перевізник. 

Встановлення факту завдання збитків власникові вантажу протягом періоду 

відповідальності морського перевізника є основою для виникнення презумпції 

завдання власникові вантажу збитків внаслідок винного порушення 

перевізником умов договору перевезення. Це автоматично означає наявність у 

діях перевізника трьох інших елементів правопорушення, а саме: невиконання 

або неналежного виконання зобов’язань за договором перевезення, вини та 

причинно-наслідкового зв’язку між порушенням перевізником договору та 

збитками власника вантажу. 

Дослідженню даної презумпції присвячені праці О.С. Іоффе, який вказує, 

що потерпіла сторона не має інших даних, крім об’єктивних обставин, за яких 

було скоєне правопорушення [34, с. 341-361]. 

Стосовно договорів морського перевезення вантажів, презумпція вини 

перевізника є ще більш обґрунтованою, адже про об’єктивні обставини, за яких 

було скоєне правопорушення, власник вантажу має, як правило, дуже загальне 

уявлення. І навпаки, як зазначає О.С. Іоффе, такі дані є у правопорушника [34, 

с. 354-365]. Так, Ю.Б. Драгунова зазначає, що вся інформація про можливі 

причини завдання шкоди вантажу, якщо така взагалі наявна, є та має бути у 

перевізника. З метою її з’ясування закон і встановлює презумпцію вини 

перевізника [141, с. 61]. Звертаючи увагу, що випадки втрати або пошкодження 
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вантажу зазвичай відбуваються за відсутності отримувача та за обставин які, як 

правило, йому невідомі, Г.Г. Іванов та О.Л. Маковський справедливо називають 

презумпцію вини «однією з суттєвих складових системи відповідальності 

перевізника» [56, с. 186]. 

У випадку відсутності доказів, які дозволяють спростувати вину 

перевізника, перевізник несе відповідальність. Як слушно зауважує 

Ю.Б. Драгунова, навіть якщо перевізник не вказує конкретної причини 

незбереження вантажу, логічним буде припущення, що така причина є 

наслідком порушення одного із зобов’язань перевізника, що виникають в нього в 

силу закону або договору [141, с. 55]. Відповідно, перевізник несе 

відповідальність за т. зв. «необґрунтовану шкоду», тобто за шкоду, нанесену в 

період відповідальності перевізника, причини якої залишились нез’ясованими. 

Принцип вини, що лежить в основі відповідальності перевізника, означає, 

що доведення перевізником відсутності своєї вини автоматично звільняє його 

від відповідальності. Таку особливість зауважує, наприклад, О.Г. Калпін [144, 

с. 356]. 

Процедура оскарження даної презумпції у Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) 

правилах та Гамбурзьких правилах відрізняється. З метою її оскарження за 

Гаазькими (Гаазько-Вісбійськими) правилами перевізникові достатньо довести 

дві обставини: що в період його відповідальності за договором мала місце одна з 

виключених обставин (передбачених ч. 2 ст. 4) [145, с. 22] і що саме вона 

зумовила збитки власника вантажу [78, с. 286-287]. Таким чином, обставини, 

вказані у ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил є підставами для 

звільнення перевізника від відповідальності (тобто, як їх визначає Т.А. Фаддєєва 

та Е.Я. Зілітінкевич, юридичними фактами, наявність яких є підставою для 

повного або часткового звільнення перевізника від зобов'язання із 

відшкодування шкоди, завданої небезпечною доставкою вантажу [146, с. 75]). 

Посилаючись на судову практику, В. Тетлі зауважує, що таку позицію судові 

органи США, Англії, Канади та інших держав англосаксонської системи права 

займали ще до прийняття Гаазьких правил, починаючи із рішення 1894 р. у 
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справі The Glendarroch (1894. P. 226 (AC)) [ 91, с. 5]. Цю справу досліджували 

також М.Л. Гендрікс та Н.Г. Маргетсон, які зауважили можливість звільнення 

перевізника від відповідальності у випадку доведення ним наявності обставин, 

які є т. зв. «виключеними ризиками» (англ. – expected peril) [147, с. 106]. 

Загалом, тягар доведення розподіляється між позивачем та відповідачем 

залежно від того, на який з пунктів ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) 

правил посилається перевізник з метою уникнення відповідальності. На 

ІІІ зустрічі Міжнародного підкомітету ММК з питань транспортного права 

Ф. Берлінг’єрі зауважив, що справжнім призначенням (англ. – real point) 

переліку виключених ризиків є розподіл тягаря доведення [109, с. 242]. 

Положення п. «а» ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил про т. зв. 

«навігаційну помилку» становить виключення із концепції винної 

відповідальності перевізника, тому у випадку наявності «навігаційної помилки» 

перевізникові, для звільнення від відповідальності, потрібно довести не 

відсутність, а навпаки, наявність вини (недбалості) або інших дій капітана, 

членів екіпажу, лоцмана або своїх працівників, що призвели до незбереження 

вантажу, під час водіння судна або керування ним
1
. 

За змістом п. «b» ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, 

доведення факту відсутності вини в діях осіб, чиї дії можуть розглядатися в 

якості дій особисто перевізника, та невжиття ними заходів для попередження 

пожежі, лежить на перевізникові. Причому, перевізник вважатиметься невинним 

у випадку встановлення справжньої причини пожежі (наприклад, визначення 

особи, чиї дії призвели до пожежі). 

Посилаючись на чисельну англійську судову практику, Б. Едер та 

Г. Беннетт зазначають, що доведення перевізником факту, що причиною 

незбереження вантажу є виключення, передбачене пп. «с»-«р» ч. 2 ст. 4 Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських) правил, створює презумпцію відсутності вини 

перевізника, яку в свою чергу повинен спростувати власник вантажу [92, с. 437]. 

                                                           
1
 Проект Закону США  (підпункт 2 п. «d» ст. 9) виключивши з каталогу виключень правило про навігаційну помилку, 

скоріше в якості компенсації перевізникам, переклав тягар доведення вини капітана або екіпажу судна на власника 

вантажу [148].  
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Із цією позицією погоджується й В. Тетлі [91, с. 11]. 

Відповідно до п. «q» ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил особа, 

що вимагає звільнення від відповідальності (як правило, це сам перевізник), 

«має довести, що ані дії або особиста вина перевізника, ані дії або вина агентів 

або працівників перевізника не сприяли втратам або збиткам». Наприклад, як 

зауважує К. Гіаші, довести, що збитки були завдані з вини особи, 

відповідальність за дії якої не несе ані перевізник, ані його працівники або 

агенти [68, с. 26]. 

Гамбурзькі правила не містять переліку підстав виключення 

відповідальності перевізника. Єдиним виключенням, що міститься у 

Гамбурзьких правилах, є правило про рятування на морі. Але, незважаючи на 

формальну відсутність у Гамбурзьких правилах виключених ризиків, перевізник, 

як і за умовами Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, не несе відповідальності 

у випадку відсутності його вини у незбереженні вантажу, в тому числі у випадку 

форс-мажорних обставин, вини відправника вантажу, незбереження вантажу 

через його власні властивості, тобто у всіх випадках наявності однієї з обставин, 

що звільняють перевізника від відповідальності. 

Однак Гамбурзькі правила покладають на перевізника додаткове, у 

порівнянні із Гаазькими (Гаазько-Вісбійськими) правилами, зобов’язання, яке 

він має виконати, щоб довести, що він вжив всіх розумних заходів, які можна 

було вжити, щоб уникнути настання обставин, здатних призвести до 

незбереження вантажу, а також до настання їхніх наслідків. 

Г.Г. Іванов та О.Л. Маковський у зв’язку із цим підсумовують наступне: 

«Тепер (за Гамбурзькими правилами, на відміну від Гаазьких правил. – Д.Р.) 

перевізник… не зможе звільнитися від відповідальності, якщо доведе, що шкода 

була завдана внаслідок обставини, за яку він не відповідає. Перевізникові варто 

буде лише довести, що наявність такої обставини не є наслідком його винних дій 

та що він вжив всіх розумних заходів, щоб уникнути настання такої обставини. 

В результаті це може привести до того, що перевізник нестиме відповідальність 

за завдання шкоди у випадках, коли причини завдання такої шкоди залишаються 
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нез’ясованими» [56, с. 188]. Останнє занепокоєння видається нам не зовсім 

обґрунтованим, оскільки відповідальність за т. зв. «нез’ясовану шкоду» 

перевізник несе і за умовами Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, таким 

чином, в даному аспекті становище перевізника із прийняттям Гамбурзьких 

правил не погіршується. 

Спеціальний порядок доведення встановлений п. «а» ч. 4. ст. 5 Гамбурзьких 

правил у випадку, коли причиною незбереження або затримки у здачі вантажу 

стала пожежа. Для покладення тягаря доведення вини перевізника на власника 

вантажу перевізникові варто лише довести, що причиною незбереження стала 

пожежа на борті судна. Тоді доводити, що «пожежа виникла з вини 

перевізника», або що наявна вина перевізника «під час вжиття всіх заходів, які 

могли бути розумно потрібними для ліквідації пожежі та уникнення або 

зменшення її наслідків» має особа, що висуває вимоги. Цей спеціальний порядок 

доведення у Гамбурзьких правилах є аналогічним загальному порядку 

доведення відповідно до Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил. 

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Роттердамських правил, «перевізник повністю або 

частково звільняється від відповідальності… якщо він доведе, що причина або 

одна із причин втрати, пошкодження або затримки не може бути віднесена на 

рахунок його вини…». Це положення по суті є подібним до тягаря доведення, 

що лежить на перевізникові відповідно до Гамбурзьких правил, або (аналогічно 

до Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил) перевізник може довести, що втрата, 

пошкодження або затримка була викликана одним із виключених ризиків. 

 

2.2.2. Підстави для виключення відповідальності перевізника 

 

Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила у ч. 2 ст. 4 містять перелік обставин, 

які неможливо охопити певним родовим поняттям. На думку Г.Г. Іванова, 

даному перелікові властиві певні риси випадковості, що лише підкреслює всю 

різноманітність обставин, за яких не з вини перевізника вантаж може бути 

пошкоджений, втрачений або затриманий. На думку К.Ф. Єгорова Гаазькі 
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правила просто зібрали різні випадки звільнення морського перевізника від 

відповідальності, які включалися у англійські коносаменти у XIX ст. Кількість 

таких виключень, на думку Б. Едера та Г. Беннетта, «настільки велика, що їх 

вичерпний підрахунок є неможливим» (вони досліджували більше 60 

виключень, склавши, на їхню думку, «ймовірно, достатньою мірою повний 

перелік виключень, що отримали судове тлумачення») [97, с. 292; 66, с. 13; 92, 

с. 208-215]. 

Дослідження підстав для виключення відповідальності перевізника (т.зв. 

«виключених ризиків»), що міститься у Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) 

правилах, є особливо актуальним для вітчизняної науки, оскільки такі підстави, 

за деякими змінами, по-перше передбачені у ст.ст. 176-177 КТМ, по-друге (за 

виключенням навігаційної помилки) подібні положення містяться у ч. 2 ст. 17 

Роттердамських правил. 

Для систематизації і з метою дослідження змісту обставин, що становлять 

«виключені ризики» пропонуємо провести розподіл таких обставин на групи, 

шляхом об’єднання обставин кожної групи за певною родовою ознакою. 

В юридичній літературі неодноразово пропонувалися варіанти класифікації 

виключених ризиків. Наприклад, Г.Л. Шмігельський та В.А. Ясіковський у 

1963 р. пропонували розділити виключення, що містилися у ст. 116 КТМ СРСР 

1929 р. на такі групи обставин: 

1) не пов’язані із помилковими діями або бездіяльністю перевізника (в т.ч. 

судновласника та екіпажу); 

2) пов’язані із помилковими діями або бездіяльністю відправника або 

отримувача вантажу; 

3) пов’язані із помилковими діями або бездіяльністю судновласника, 

капітана, членів екіпажу або лоцмана [149, с. 129]. 

Т.А. Фаддєєва та Є.Я. Зілітінкевич, в свою чергу, розділили «виключені 

ризики» на дві наступні групи: а) факти, що свідчать про відсутність будь-якого 

з об’єктивних елементів складу правопорушення; б) відсутність суб’єктивного 

елементу складу правопорушення [146, с. 75]. 
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На наш погляд, випадки виключення відповідальності перевізника, наведені 

у Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правилах, можна поділити на наступні групи. 

І. Форс-мажорні обставини. Перша група включає т. зв. форс-мажорні 

обставини, наявність яких звільняє перевізника від відповідальності за 

порушення договору міжнародного морського перевезення вантажу. 

На нашу думку, до форс-мажорних обставин належать наступні випадки, 

зазначені у ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил: непереборна сила 

(п. «d»), воєнні дії (п. «е»), дії антисуспільних елементів (п. «f»), арешт або 

затримка властями, правителями або народом, або накладення судового арешту 

(п. «g»), карантинні обмеження (п. «h»), страйки або локаути або призупинення 

або затримка роботи з яких-небудь причин повністю або частково (п. «j») та 

повстання або народні заворушення (п. «k»). 

У КТМ (ст. 176) було об’єднано деякі суміжні ризики, визначені в якості 

окремих підстав у Гаазьких правилах. Так п. 5 ст. 176 КТМ «дії або 

розпорядження властей (затримання, арешт, карантин тощо)» по суті об’єднує 

випадки, що містяться у підпунктах «g» та «h» ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил, а у п. 6 «воєнні дії, терористичні акти, народні 

заворушення» відповідно об’єднані виключення з п. «e», «f» та «k». 

Ми вважаємо, що об’єднання окремих категорій до родових понять є 

позитивним кроком, що дозволяє спростити застосування правил та спрощує 

кваліфікацію виключених ризиків. 

Непереборна сила. Н.Є. Чарцева слушно зазначає, що «на відміну від 

поняття непереборної сили, що використовується у науці цивільного права, 

Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила, (це саме можна віднести й до КТМ. – Д.Р.) 

містять вужче значення цього поняття» [64, с. 117]. До непереборної сили за 

Гаазькими (Гаазько-Вісбійськими) правилами відносяться лише стихійні лиха, 

такі як землетруси, цунамі, тайфуни, пожежі природного походження тощо. 

О.М. Садіков вважає, що за змістом Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, 

непереборна сила не включає «деякі обставини суспільного життя» [150, с. 394], 

такі як воєнні дії, народні заворушення тощо, оскільки вони виділені у Гаазьких 
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(Гаазько-Вісбійських) правилах в якості самостійних підстав для звільнення 

перевізника від відповідальності. 

О.Г. Калпін, під час узагальнення практики Морської арбітражної комісії 

(МАК), зазначає, що для того, аби бути визнаною в якості непереборної сили, 

обставина має бути надзвичайною, незвичною за своєю інтенсивністю [93, с. 6]. 

При цьому надзвичайним та незвичним зазначене явище має бути саме для 

конкретного маршруту, за яким відбувається перевезення. Так у рішенні по 

справі No. 70/1978 (Alimport v. Murmansk Shipping Company) від 4 грудня 1979 р. 

МАК, задовольняючи позов Кубинської зовнішньоторговельної організації 

«Алімпорт» до Мурманського морського пароплавства, зазначила, що погодні 

умови (шторм, перепади температури тощо), зазначені у морському протесті, на 

думку МАК, не є чимось виключним або незвичним, а є звичайною реальністю 

для того регіону [151, с. 241-242]. 

В якості прикладу звільнення перевізника від відповідальності через 

обставини непереборної сили можна навести рішення у справі МАК № 66/1966 

[152, с. 135], коли позивач вимагав відшкодування збитків від псування вантажу 

(фанери у пачках). Під час процесу перевезення було порушено кріплення 

вантажу та обірвались металеві стрічки, що скріплювали пачки. За посиланням 

перевізника, незбереження вантажу сталося через шторм, під час якого крен 

судна досягав 45 градусів. У цьому випадку МАК визнала непереборну силу в 

якості причини пошкодження вантажу та звільнила перевізника від 

відповідальності. 

Дії антисуспільних елементів. Як зазначає К. Гіаші, дане виключення 

звільняє перевізника від відповідальності за збитки, які були прямо нанесені 

терористичними діями [68, с. 24]. Останнім часом даний фактор є особливо 

актуальним, тому під час підготовки Роттердамських правил терористичні дії 

було запропоновано виокремити в окреме виключення, але ця пропозиція не 

була реалізована. Роттердамські правила у п. «с» ч. 3 ст. 17 містять лише 

загальну згадку терористичних актів: «війна, воєнні дії, збройні конфлікти, 

піратство, тероризм (курсив, виділено мною. – Д.Р.), повстання та народні 
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заворушення». 

КТМ у п. 6 ст. 176 містить пряме посилання на терористичні акти в якості 

однієї з підстав звільнення перевізника від відповідальності. 

Що стосується таких виключень, як «затримка властями» та «страйки та 

локаути», то вони не вважаються підставами для звільнення перевізника від 

відповідальності якщо їхньою причиною стала вина перевізника. 

ІІ. Обставини, що являють собою «крайню необхідність». До другої 

групи входять обставини, що відповідають поняттю «крайньої необхідності»: 

рятування або спроба рятування життя або майна на морі (п. «l»). Аналогічне 

застереження міститься у п. «l» ч. 3 ст. 17 Роттердамських правил. Про це також 

йдеться у ч. 4 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, що звільняє 

перевізника від відповідальності за девіацію з метою рятування або спроби 

врятувати життя або майно на морі та розумну девіацію. КТМ у п. 4 ст. 176 

містить подібне формулювання даного застереження: «рятування людей, суден, 

вантажів». 

Поняття крайньої необхідності. Відповідно до положень ст. 1171 ЦК 

шкода, завдана у стані крайньої необхідності є «шкода, завдана особі у зв'язку із 

вчиненням дій, спрямованих на усунення небезпеки, що загрожувала цивільним 

правам чи інтересам іншої фізичної або юридичної особи, якщо цю небезпеку за 

даних умов не можна було усунути іншими засобами». Відповідно, крайня 

необхідність має наступні ознаки: 

а) завдання шкоди в результаті вчинення певних дій. Тобто поведінка у 

стані крайньої необхідності завжди є активною; 

б) дії у стані крайньої необхідності спрямовані на усунення небезпеки, що 

загрожувала цивільним правам та інтересам іншої фізичної або юридичної 

особи. Фактично у стані крайньої необхідності особа діє на користь якоїсь 

третьої (фізичної або юридичної) особи, правам та інтересам якої загрожує 

небезпека. Небезпека може бути викликана як діями людини, так і будь-якими 

нелюдськими факторами, наприклад стихійним лихом, поведінкою тварин, 

порушенням роботи технічних пристроїв та систем тощо; 
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в) неможливість усунути небезпеку, що загрожувала правам та інтересам 

особи іншими засобами. Тобто лише завдання шкоди дозволяло відвернути таку 

небезпеку [153, с. 357]. 

При цьому, як наголошує В.С. Ем, виникнення небезпеки у цьому випадку 

спричинене саме внаслідок стихійних лих, несправності механізмів, і не є 

наслідком дій певних осіб. Дій особи у стані крайньої необхідності 

характеризуються тим, що за таких умов особа повинна вдаватися до дій, 

пов’язаних із завданням шкоди. При цьому, наприклад, під час знищення 

небезпечного вантажу, завдання шкоди є необхідним заходом з метою 

попередження завдання ще більшої шкоди, а наприклад, при рятуванні на морі 

шкода є лише супровідним явищем, яке може як настати так і не настати [154, с. 

417]. 

Рятування життя або майна. Як слушно зазначає А.Д. Кейлін, це 

положення Гаазьких правил є загальноприйнятим у практиці торговельного 

мореплавства [155, с. 54]. Гамбурзькі правила (аналогічно до Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил) звільняють перевізника від відповідальності за втрату, 

пошкодження або затримку у здачі вантажу, що виникли внаслідок будь-яких 

заходів спрямованих на рятування життя. В цей же час Гамбурзькі правила (ч. 6 

ст. 5) використовують концепцію вжиття «розумних заходів» під час рятування 

майна, що відрізняє їх від Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил. Відповідно до 

зазначеної концепції «приймаючи рішення про рятування іншого судна або 

вантажу на борту такого судна, перевізник має виходити з інтересів вантажу, 

який він транспортує… За будь-яких умов, перед початком рятування майна на 

морі, перевізник має оцінити, наскільки його дії будуть визнані розумними, 

особливо беручи до уваги, що заздалегідь буває складно встановити тривалість 

рятувальної операції» [97, с. 296]. 

На думку Г.Г. Іванова та О.Л. Маковського, ч. 6 ст. 5 Гамбурзьких правил 

«звільняє перевізника від відповідальності навіть у випадку, якщо під час 

рятувальних операцій мала місце недбалість перевізника або його працівників» 

[56, с. 188]. 
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Наявність у сучасних режимах відповідальності морського перевізника 

такої підстави для звільнення його від відповідальності як рятування життя або 

майна цілком відповідає положенню ст. 11 Конвенції про об’єднання деяких 

правил щодо надання допомоги і рятування на морі, яка була підписана у 

Брюсселі 23 вересня 1910 р. [156, с. 86-91]. Дана конвенція покладає на капітана 

судна зобов’язання «в тій мірі, наскільки він може це зробити без серйозної 

небезпеки для свого судна, екіпажу та пасажирів, надавати допомогу будь-якій 

особі, навіть ворожій, яку він зустрів у морі у стані небезпеки». Враховуючи 

велике значення, що надається рятуванню людей низкою конвенцій про надання 

допомоги людям, що зазнають лиха на морі, 24 квітня 1979 р. у Гамбурзі було 

прийнято Міжнародну конвенцію про пошук та рятування на морі 1979 року 

(набула чинності для України 4 квітня 1993 р.) [157, с.314]. 

Розумна девіація. К. Гіаші слушно називає розумність девіації питанням 

факту. Так для прикладу він наводить рішення у справі Stag Line v Foscolo, 

Mango, [1932] A.C. 328, в якому суд в якості критерію розумності девіації визнав 

дії завбачливої людини (англ. – prudent person), яка є обізнаною з усіма 

відповідними обставинами [68, с.26]. 

Знищення небезпечних вантажів. Даний випадок звільнення перевізника від 

відповідальності включає також положення ч. 6 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил, відповідно до якої якщо який-небудь із легкозаймистих, 

вибухових або небезпечних вантажів, завантажених з відому та згоди 

перевізника, стане небезпечним для судна або вантажу, він може бути 

вивантажений із судна, знищений або знешкоджений перевізником без 

відповідного відшкодування з його боку. Інше правило про небезпечний вантаж 

міститься у ст. 13 Гамбурзьких правил, відповідно до якої перевізник має право 

вчинити із вантажем зазначені дії, якщо відправник заздалегідь не повідомив 

його про небезпечний характер вантажу. Аналогічне правило міститься у п. «а» 

ст. 32 Роттердамських правил. 

Положення КТМ (ст. 154) відповідають правилу, що міститься у Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських) правилах та у ст. 153 поєднують його із принципом, 
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закріпленим у Гамбурзьких та Роттердамських правилах. Так, відповідно до ст. 

154 КТМ «якщо навантажений з відома і за згодою перевізника вантаж, 

зазначений у статті 153 цього Кодексу, стане небезпечним для судна, іншого 

вантажу або людей, які знаходяться на судні, то перевізник вправі обійтися з 

таким вантажем згідно з частиною першою статті 153 цього Кодексу. 

Відправник у такому випадку не несе відповідальності перед перевізником за 

збитки, заподіяні у зв'язку з перевезенням зазначеного вантажу, за винятком 

загальної аварії». При цьому ч. 1 ст. 153 КТМ зазначає, що «небезпечний 

вантаж, щодо якого відправник подає недостовірну інформацію, може бути у 

будь-який час вивантажений або знищений чи знешкоджений перевізником, як 

того будуть вимагати обставини, без відшкодування відправнику пов'язаних із 

цим збитків». 

ІІІ. Обставини, що свідчать про наявність вини відправника вантажу. 

Третя група підстав для звільнення перевізника від відповідальності включає 

обставини, що доводять вину відправника вантажу. За загальним правилом 

цивільного права, у випадку винних дій однієї зі сторін будь-якого договору, 

друга сторона не несе відповідальності. Дане правило також поширюється на 

договори міжнародного морського перевезення вантажу. 

Ця група підстав включає такі виключення ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил: дії або упущення відправника або власника вантажу, його 

агента або представника (п. «і»), недостатність пакування (п. «n»), неповнота або 

недоліки маркування (п. «о»). 

Зрозуміло, що виключення п. «n» та п. «о» є окремими випадками 

виключення, що міститься у п. «і». 

Дії або упущення відправника. На думку Т.А. Фаддєєвої та 

Є.Я. Зілітінкевича, розуміння чи нерозуміння відправником або отримувачем 

вантажу можливих наслідків своїх дій, зокрема ступеню їхньої неправомірності, 

не мають ніякого значення [146, с. 89]. 

Як зазначає К. Гіаші, у рішенні у справі Ismail v Polish Ocean Lines, [1976] 

Q.B. 893, суд вирішив, що виключення п. «і» має застосовуватись у випадках, 
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коли укладання (розташування) вантажу на судні здійснювалося відправником 

або коли він втручався у процес укладання [68, с. 24]. 

Іншим випадком, коли перевізник може бути звільнений від 

відповідальності на підставі п. «і», на нашу думку, є ситуація, коли 

незбереження вантажу сталося внаслідок його завантаження або вивантаження 

власником вантажу (або найнятими ним особами, в т.ч. підрядником за 

дорученням та за рахунок власника вантажу). 

Роттердамські правила конкретизували зазначений виключений ризик 

наступним чином – завантаження, обробка, укладання або вивантаження 

вантажу, що здійснюється відправником, документарним відправником або 

отримувачем вантажу (п. «і» ч. 3 ст. 17). Подібна конкретизація зазначеного 

ризику здається цілком виправданою, оскільки вона допомагає вирішити 

невизначеність Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил під час застосування 

застереження подібного роду. 

Недостатність пакування. Б. Едер та Г. Беннетт зазначають, що дане 

виключення не застосовується у випадку, «коли збитки були підсилені 

порушенням договору судновласником» [92, с. 225]. 

К. Гіаші в якості прикладу наводить рішення суду у справі Silver v Ocean 

Steamship Co., [1930] 1 K.B. 416, в якому суд не звільнив перевізника від 

відповідальності на підставі недостатності пакування, тому що ця недостатність 

була очевидною під час завантаження, але відповідного застереження у 

коносаменті перевізником зроблено не було [68, с. 25]. 

Хибні вказівки відправника. Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила (п. 4 ч. 5 

ст. 4) встановлюють, що перевізник «ні в якому разі не відповідає за втрату або 

збитки, завдані вантажам… якщо відправник хибно зазначив у коносаменті 

характер або вартість вантажів». Відповідно до ч. 5 ст. 3 Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил, «вважається, що відправник гарантував перевізнику на 

момент завантаження точність марок, кількості місць, кількості та ваги вантажу, 

як вони ним зазначені». Виключення «хибні вказівки відправника» є окремим 

випадком п. «і» ч. 2 ст. Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил. 



141 

На переконання К.Ф. Єгорова, зазвичай мотивом відправника під час 

зазначення у коносаменті хибної інформації про вантаж виступає прагнення 

сплатити за транспортування вантажу нижчу тарифну ставку [69, с. 18]. Так у 

1974 р. у рішення апеляційного суду Сполучених Штатів у справі La Fortune v SS 

Irish Larch було встановлено, що опис вантажу у коносаменті не відповідав 

такому у комерційному рахунку. Зокрема, в той час як коносамент містив 

вказівку на дротову спіраль, у рахунку були зазначені стандартні дроти. Ставка 

фрахту для дротів вдвічі перевищувала ставку для дротової спіралі, так само 

різними були й умови поводження із вантажем. Позов відправника щодо 

завдання шкоди було відхилено на підставі зазначення ним хибної інформації 

про вантаж [99, с. 309]. 

В якості ще одного мотиву відправника для зазначення хибної інформації 

про вантаж Н. Лопез, називає прагнення відправника (продавця) зменшити ціну 

на товар за умовами договору купівлі-продажу та обійти митні та інші 

обмеження, встановлені державними органами країни відправлення або 

призначення вантажу [99, с. 208]. 

К.Ф. Єгоров зазначає, що для звільнення від відповідальності на підставі 

даного застереження перевізникові необхідно довести одночасну наявність 

наступних обставин: 

а) характер або вартість вантажу хибно зазначені відправником; 

б) така вказівка внесена до коносаменту; та 

в) така вказівка зроблена умисно, тобто заздалегідь хибно [69, с. 18]. 

ІV. Обставини, що звільняють перевізника від відповідальності через 

недоліки або властивості самого вантажу. Загальним правилом цивільного 

права є те, що ризик випадкової загибелі речі несе її власник. 

До таких обставин ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил можна 

віднести єдину обставину – втрату обсягу або ваги або будь-яку іншу втрату або 

пошкодження, що виникло внаслідок прихованих недоліків, особливої природи 

вантажу або властивих вантажу дефектів (п. «m»). Особливим випадком 

виключення п. «m» ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил є випадок 
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природного зменшення вантажу. 

Перевізник може претендувати на звільнення від відповідальності на основі 

даної підстави лише у випадку дотримання ним правил транспортування 

конкретного виду вантажу. Якщо такі правила імперативно не встановлені 

правом, що застосовується, їх можна встановити за згодою сторін. Дана 

презумпція була вперше сформульована у рішенні англійського суду справі 

Albacora SRL v Westcott & Laurence Line Ltd 1966 року: «У будь-якому випадку, 

наявність властивого вантажу дефекту або вади має залежати від способу 

перевезення, передбаченого договором. Якщо договір передбачав 

транспортування риби у рефрижераторі, то властивого вантажу дефекту не буде. 

Але якщо умови договору цього не передбачали, то виникає властивий вантажу 

дефект, оскільки вантаж не витримав умов транспортування, передбачених 

договором» [158; 160, с. 255-257]. При цьому суд відхилив посилання власника 

вантажу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 3 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил 

перевізник має «належним чином» перевозити, зберігати та дбати про вантаж. 

Б. Едер та Г. Беннетт, аналізуючи зазначену справу, а також рішення у 

справі G H Renton & Co Limited v Palmyra Trading Corporation of Panama (1957. 

AC 149), наголошують, що під час вирішення зазначеного питання необхідно 

враховувати всі обставини, що стосуються загальної практики перевезення 

вантажів морем, а також ті знання, які мав або повинен був мати перевізник 

стосовно природи вантажу [92, с. 424]. 

Таким чином, межа між незбереженням вантажу внаслідок його особливої 

природи та незбереженням вантажу внаслідок його неналежного завантаження, 

обробки, укладання (розташування), перевезення та вивантаження є доволі 

невизначеною та тонкою. 

V. Інші обставини, що звільняють перевізника від відповідальності. До 

цих обставин ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил можна віднести: 

пожежу (за умови, що вона не виникла внаслідок винних дій перевізника) 

(п. «b»), ризики, небезпеки або випадковості на морі та в інших судноплавних 

водах (п. «с»), приховані недоліки, які неможливо виявити за умов належної 
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дбайливості (п. «р»), будь-які інші причини, що виникли не через дії та не з вини 

перевізника та не через дії та не з вини агентів або працівників перевізника 

(п. «q»). 

Пожежа. Аналізуючи п. «b», Г.Г. Іванов та О.Л. Маковський 

підкреслюють, що в цьому випадку «мається на увазі вина не будь-якого 

працівника судновласника, а такої особи, дії якої можуть розглядатися в якості 

дій особисто судновласника (наприклад, особи, що здійснює керівництво 

справами компанії) [56, с. 186]». У судовій практиці дана концепція була 

сформульована у рішенні англійської Палати Лордів у справі Lennard’s Carrying 

Сo. Ltd v Asiatic Petroleum Co. Ltd (1915. AC 705) [159; 160, с. 285] від 8 березня 

1915 року. Пізніше вона знайшла відображення у ст. 3 англійського Закону про 

комерційне судноплавство (Відповідальність судновласників та інших осіб) 

1958 р. (англ. – Merchant Shipping Act 1958) [92, с. 492] та 1995 р. (англ. – 

Merchant Shipping Act 1995) [161, с. 21]. 

Пожежа, що виникла не внаслідок особистої вини перевізника в якості 

випадку виключення відповідальності перевізника є певним відхиленням від 

принципу наявності вини у діях перевізника, оскільки відсутність вини 

перевізника не виключає наявності вини його працівників, тому включення 

даного випадку до зазначеної групи виключень є умовним. Ми вважаємо, що в 

даному випадку доведення відсутності власної вини у настанні пожежі має 

здійснюватися самим перевізником. Перевізник не вважатиметься винним у 

пожежі та буде звільнений від відповідальності, наприклад, якщо будуть 

встановлені справжні причини настання пожежі. 

Але, з іншого боку, Ф.С. Бойцов, Г.Г. Іванов та О.Л. Маковський вважають, 

що існування цього правила зазвичай пов’язують із тим, що пожежа на судні 

інколи виникає в силу нез’ясованих причин та в результаті перевізникові 

неможливо надати докази причин її виникнення та власної невинуватості [152, 

с. 137]. 

Н.Є. Чарцева наголошує, що у юридичній літературі та практиці 

закріпилася точка зору, що застереження про пожежу дозволяє перевізникові 
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звільнитися від відповідальності також у випадку, якщо вона виникла не на 

самому судні (наприклад, на ліхтері, що стоїть вздовж борту судна) [64, с. 123]. 

Морські небезпеки. Дослідивши підставу для виключення відповідальності 

перевізника, що міститься у п. «с» ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) 

правил, Б. Едер та Г. Беннетт зазначили, що шкода, завдана вантажу, спричинена 

морськими небезпекам, «включатиме будь-які неминучі природні наслідки 

морських небезпек, але не включатиме наслідки, які не є неминучими та 

миттєвими наслідками таких небезпек, наприклад, псування вантажу через 

затримку у доставці, що викликана морськими небезпеками. Перевізник несе 

відповідальність за події, що можуть статися під час перевезення, такі як 

посадка на мілину під час плавання звичайним курсом, а також небезпеки, які, 

незважаючи на те, що мали місце під час морського перевезення, є властивими 

не тільки для морського перевезення, наприклад, пошкодження вантажу 

щурами, шкода, спричинена викидом пари або вибухом парових клапанів, тощо» 

[92, с. 226]. 

Прикладами морських небезпек Т.А. Фаддєєва та Є.Я. Зілітінкевич 

вважають залишки корабельної аварії, не зазначені у лоції
1
, раптовий вітер, 

туман тощо [146, с. 81-82]. 

Питання щодо розмежування морських небезпек від обставин непереборної 

сили є доволі актуальним для судової практики. Важливість даного питання 

полягає у позиції судів, які розглядають справи про притягнення перевізника до 

відповідальності. Зокрема дане питання полягає у наступному: коли в якості 

підстави для звільнення від відповідальності перевізник посилається на 

непереборну силу, але не може довести факту її настання під час перевезення, 

суди зазвичай вирішують, що такий перевізник має відшкодовувати збитки 

власникові вантажу навіть незважаючи на те, що фактично підставою для 

звільнення перевізника від відповідальності у цьому випадку є інша підстава – 

морська небезпека. Аналізуючи практику МАК, О.Г. Калпін загалом наступним 

                                                           
1
 Лоція (від голл. – loodsen – вести корабель) це призначений для мореплавства опис морів, океанів та їхньої 

прибережної смуги. Включає у себе детальні вказівки шляхів безпечного плавання. 
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чином сформулював суть даного питання: «Відсутність непереборної сили не у 

всіх випадках означає притягнення перевізника до відповідальності. Тому 

задоволення позову до перевізника на підставі того, що збитки не були завдані 

внаслідок дії непереборної сили, в низці випадків може означати відхилення від 

принципу наявності вини у діях перевізника, наслідком чого є притягнення 

перевізника до відповідальності за умови наявності іншого правового випадку 

(звільнення перевізника від відповідальності. – Д.Р.)» [93, с. 7]. 

В зв’язку із вищезазначеним варто відмітити, що на практиці найбільш 

дієвим засобом захисту для перевізника є чітка кваліфікація обставини, що мала 

місце під час морського перевезення та спричинила збитки власника вантажу. 

Для цього важливо зрозуміти сутність різниці між такими близькими за своїм 

зовнішнім проявом виключеннями як морські небезпеки та обставини 

непереборної сили. Найбільше ускладнень на практиці викликають випадки 

незбереження вантажу, зумовлені погодними явищами, такими як шторм або 

перепади температури. Вивчивши судову практику Т.А. Фаддєєва та 

Є.Я. Зілітинкевич дійшли висновку, що для небезпек та випадковостей на морі, 

на відміну від непереборної сили, надзвичайність та непереборність не є 

визначальними рисами. Перевізник не здатен попередити шкідливі наслідки 

їхнього впливу через те, що вони виникають раптово, їх неможливо 

передбачити, і тому неможливо вжити заходів, що попереджують настання 

шкоди [146, с. 82]. 

Так МАК у справі № 4/1998 відхилила посилання перевізника на шторм як 

обставину непереборної сили, оскільки було встановлено, що такі погодні умови 

є звичайними для району плавання де мав місце шторм (акваторія Баренцового, 

Білого, Норвезького та Північного моря) в осінній період, тому шторм не може 

бути віднесений до надзвичайної та невідворотної обставини в таких умовах [64, 

с. 124-194]. 

З іншого боку, у справі № 80/1981 перевізника було звільнено від 

відповідальності за незбереження кахлю, що перевозився, оскільки через шторм 

здійснити примусову вентиляцію вантажу стало неможливим [152, с. 136]. 
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Приховані недоліки. Б. Едер та Г. Беннетт вважають, що виключення п. «р» 

ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил («приховані недоліки») мають 

ширше значення ніж положення ч. 1 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил 

«приховані недоліки судна» (що буде проаналізоване нижче) та може 

охоплювати, наприклад, поломку берегового крану, що належить перевізникові 

[92, с. 436]. 

К. Гіаші висловлює з цього приводу іншу думку. Він вважає, що таке 

виключення стосується лише прихованих недоліків судна. С. Беаре, під час VI 

зустрічі Міжнародного підкомітету ММК з питань транспортного права 

(Мадрид, 12-13 листопада 2001 р.), слушно зазначив, що таке розуміння 

виключення «приховані недоліки» є загальноприйнятим [68, с. 26]. 

КТМ не містить виключення, яке б кореспондувало виключенню п. «р» ст. 4 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил: «приховані недоліки, які неможливо 

визначити за умови виявлення розумної дбайливості». 

Будь-які інші причини. Як зазначає К. Гіаші, для звільнення від 

відповідальності на підставі п. «q» перевізникові потрібно довести, що збитки 

сталися з вини особи, відповідальність за дії якої не несуть ані перевізник, ані 

його працівники або агенти [68, с. 26]. 

Для демонстрації застосування п. «q» варто навести приклад з англійської 

судової практики, а саме рішення 1967 р. у справі Leesh River Tea Co. v British 

India Steam Navigation Co. у якому судновласника було звільнено від 

відповідальності за намокання вантажу чаю, що трапилося через крадіжку у 

Порт-Судан деталі запірного механізму люку [162; 160, с. 279-280]. 

Приховані недоліки судна. Дана група підстав для звільнення перевізника 

від відповідальності включає обставину, закріплену ч. 1 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил – т. зв. «приховані недоліки судна». Прихованим недоліком 

судна є його неморехідний стан, але лише за умови, що такий стан не 

спричинений відсутністю розумної дбайливості перевізника під час приведення 

судна до морехідного стану або забезпечення належного комплектування судна 

екіпажем, спорядженням та обладнанням або приведення трюмів, 
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рефрижераторних приміщень та інших частин судна, які використовуються для 

транспортування вантажу, у стан, придатний для перевезення вантажу. 

На думку К.Ф. Єгорова, недолік судна можна вважати прихованим не тоді, 

коли він не був відомий перевізникові, а тоді, коли його неможливо виявити 

навіть за умов «найбільш добросовісного дослідження» [163, с.24]. Вчений 

доходить наступного висновку аналізуючи цю норму Гаазьких (Гаазько-

Вісбійських) правил: «Якщо неморехідний стан судна буде виявлено пізніше, то 

за нього перевізник не буде відповідати, оскільки ці випадки, як правило (хоча 

можливі й виключення), є наслідком недбалості або упущення з боку екіпажу у 

судноводінні або керуванні судном» [69, с. 12]. Ми вважаємо, що буквальне 

тлумачення наведеної цитати не буде цілком коректним. У випадку дотримання 

вимог ч. 1 ст. 3 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил та виявлення 

неморехідного стану судна після початку рейсу, такий стан варто визнати 

прихованим недоліком судна, в цьому випадку перевізник може бути звільнений 

від відповідальності відповідно до ч. 1 ст. 4 цих правил. Якщо ж вимоги ч. 1 ст. 3 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил не були виконані, перевізник у будь-

якому випадку буде нести відповідальність, незалежно від того, коли буде 

виявлено неморехідний стан судна. Цю позицію підтверджує рішення 

англійського апеляційного суду 1982 р. у справі Actis Co. Ltd. v The Sanko 

Steamship Co. Ltd. (The Aquacharm) [164; 160, с. 468-470]. На нашу думку, в 

цьому випадку К.Ф. Єгоров посилався на випадок втрати судном морехідного 

стану внаслідок дій екіпажу вже після початку перевезення. 

Як слушно зазначає К. Гіаші, особа, що посилається на неморехідний стан 

судна, має насамперед довести сам факт його неморехідного стану та те, що 

такий стан став причиною незбереження або прострочення доставки вантажу 

[68, с. 18]. Встановлення факту неморехідності судна у розумінні ч. 1 ст. 4 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил створює презумпцію порушення 

перевізником ч. 1 ст. 3 цих правил: «Тягар доведення того, що стосується прояву 

розумної дбайливості (стосовно приведення судна до морехідного стану. – Д.Р.), 

покладається на перевізника або інших осіб, які вимагають звільнення від 
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відповідальності». Відповідно до ч. 1 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) 

правил спростувати цю презумпцію та довести факт належного виконання ним 

ч. 1 ст. 3 правил перевізник може, якщо доведе, що неморехідний стан судна був 

викликаний його прихованими недоліками. 

Але існує й інша точка зору з цього питання. Так, В. Тетлі, посилаючись на 

думку судді Дж. Турлоу у рішенні Верховного суду Канади від 1 жовтня 1957 р. 

у справі Maxine Footwear Co. Ltd. v. Canadian Government Merchant Marine Ltd., 

зазначає, що доведення прояву перевізником розумної дбайливості має 

відбуватися шляхом спростування презумпції його вини у незбереженні 

вантажу, в той час, як доведення перевізником власне факту відсутності в судна 

морехідного стану, на його думку – не вимагається [91, с. 12]. На наш погляд, 

позиція К. Гіаші з цього питання видається більш обґрунтованою. 

VІ. Обставини, що є виключенням з принципу винної відповідальності 

перевізника. До шостої групи належать дії, недбалість або упущення капітана, 

членів екіпажу, лоцмана або працівників перевізника під час судноводіння або 

керування судном (п. «а» ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил). 

К.І. Олександрова, Є.Я. Зілітінкевич та Т.А. Фаддєєва визначають такі дії 

(судноводіння та керування судном) як дії, що носять технічно-навігаційний 

характер [165, с. 56; 166, с. 21]. 

Під час дослідження даного виключення К.І. Олександрова, Л.М. Єгоров, 

Г.Л. Шмігельський та В.А. Ясіковський зазначають, що основою п. «а» ч. 2 ст. 4 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) є т. зв. «застереження про недбалість» (англ. – 

negligence clause), що з’явилося в англійській судовій практиці ще на початку 

XIX ст. та отримало широке поширення в практиці міжнародного торговельного 

мореплавства [167, с. 17; 168, с. 11; 149, с. 132]. 

Навігаційна помилка є окремим випадком звільнення перевізника від 

відповідальності. КТМ присвячує регулюванню випадку навігаційної помилки 

окрему статтю (ст. 177). Правило про навігаційну помилку є виключенням із 

загального положення про принцип вини, тому логічною видається позиція 

законодавця, який виокремив дану підставу із переліку, що виступає прикладом 
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загального правила. Описуване правило є виключенням із загального правила 

статті 1172 ЦК, що передбачає відповідальність працедавця за дії своїх 

працівників, а саме відшкодування ним шкоди, завданої його працівником під 

час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків. Зважаючи на 

застосування принципу lex specialis derogat generali (КТМ є спеціальним 

законом, що регулює морські перевезення, у порівнянні із ЦК) таке виключення 

є цілком виправданим. 

Аналогічне виключення також міститься, наприклад, у КТМ РФ (ст. 167) та 

секції 276 Норвезького морського кодексу [44]. 

Визначення помилки «у судноводінні або керуванні судном». Поняття 

розмежування помилки «у судноводінні або керуванні судном», незважаючи на 

його довгу історію, на думку О.М. Садікова, досі залишається недостатньо 

з’ясованим [75, с. 220]. На цій проблемі також наголошували Б. Едер та 

Г. Беннетт: «відсутність законодавчого визначення даних понять, та їхнього 

значення спричинило у англійських судах жваві дискусії, а тлумачення 

викликало певні складнощі» [92, с. 240]. 

Визначення суб’єктів, до яких застосовується дане виключення, має 

важливе значення для з’ясування зазначеного питання. На думку Л.М. Єгорова, 

визначення поняття «судноводіння» не викликає особливих складнощів під час 

розгляду справ іноземними судами. Судді зазвичай розуміють дане поняття в 

якості «керування судном» у навігаційному сенсі. Він наголошує, що англійська 

судова практика відносить поняття судноводіння лише до судна, що рухається, 

якщо судно не рухалось, посилання на помилку у судноводінні неможливе. 

Л.М. Єгоров вважає, що поняття «керування судном» охоплює дії із 

обслуговування систем, механізмів та обладнання судна, що забезпечують його 

функціонування. Такий погляд дозволяє Л.М. Єгорову стверджувати, що різниця 

між «судноводінням» та «керуванням судном» є суто теоретичною, оскільки 

помилкові дії працівників перевізника як під час судноводіння, так і під час 

керування судном, все одно звільняють перевізника від відповідальності. Це 

призводить до того, що на практиці замість зазначених термінів зазвичай 
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використовують поняття «навігаційна помилка» (англ. – nautical fault), яке 

охоплює обидва вищезазначені поняття [168, с. 17-18; 169, с. 108]. 

Відмежування «навігаційної помилки» від суміжних інститутів 

міжнародного приватного морського права. Розглядаючи дане питання можна 

виокремити в ньому два основні моменти, які варто дослідити. 

По-перше, це питання розмежування визначення «керування судном» та 

«комерційної помилки». К.Ф. Єгоров, Л.М. Єгоров, Г.Г. Іванов, 

О.Л. Маковський та Н. Лопез звертають увагу на принципове значення різниці 

між помилками у «керуванні судном» в якості складової «навігаційної помилки» 

та «комерційними помилками» [66, с. 13; 168, с. 18-19; 99, с. 303]. Оскільки 

Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила та законодавство іноземних держав не 

містять чіткого визначення даних термінів, це питання вирішується виключно 

судовою практикою і певною мірою на доктринальному рівні та викликає велику 

кількість запеклих наукових дискусій. 

Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила не містять визначення терміну 

«комерційна помилка». Цікавим є той факт, що раніше нормативне визначення 

даного терміну містилося у КТМ СРСР 1929 р. (п. «л» ст. 116) та звучало 

наступним чином: «дії або упущення під час прийому, завантаження, 

розміщення, зберігання, вивантаження та здачі вантажів». Л.М. Єгоров, на 

основі дослідження судової практики іноземних держав, визначає «комерційну 

помилку» як помилку, припущену працівниками судновласника в ході звичайної 

комерційної діяльності, тобто таку, що не вимагає спеціальних знань в галузі 

судноводіння, наприклад, під час прийому, укладання, зберігання, видачі 

вантажів тощо. В той час А.Д. Кейлін вважає термін «комерційна помилка» 

загальновживаним, хоча й невдалим [168, с. 18; 155, с. 53]. 

Загалом можна сказати, що помилка під час «керування судном» 

позначається на судні (або його частині, відокремленій від вантажу) і, по суті, є 

певним упущенням, яке насамперед негативно позначається на самому судні, та 

його безпеці. В той час як «комерційна помилка» являє собою упущення лише 

або здебільшого по відношенню до вантажу або обладнання, призначеного для 
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забезпечення його збереження. 

Такої позиції, зокрема, дотримується судова практика в Англії та 

Сполучених Штатах. У практиці англійських судів вона вперше була 

сформульована у справі The Ferro [92, с. 244] 1893 року (в якій, зокрема, 

зазначається, що до навігаційної помилки не належать недбалість стивідорів та 

неправильне укладання (розташування) вантажу) та у рішенні 1896 р. у справі 

The Glenochil [92, с. 244] (в якому прокачування води у баластні ємності судна 

по несправному трубопроводу з метою забезпечення безпеки судна, що призвела 

до підмочування судна, було визнано «керуванням судном», навіть незважаючи 

на те, що дане явище мало місце під час «судноводіння»). Після прийняття 

Гаазьких правил дана позиція у 1929 р. була уточнена Палатою Лордів у рішенні 

в справі Gosse Millerd Ltd. v. Canadian Government Merchant Marine Ltd. [160, с. 

270-272] (де її власне було сформульовано у такому вигляді, як наведено у 

попередньому абзаці) та підтверджена рішенням у справі International Packers 

London Ltd. v. Ocean Steam Ship Co., Ltd [170; 160, с. 272-274] 1955 р. 

А.Д. Кейлін зазначає, що французька судова практика дотримується 

погляду, що «комерційна помилка» має місце у випадку, коли мета дій, які 

виявилися помилковими, полягала у намірі забезпечити збереження вантажу, а 

різниця між «комерційною» та «навігаційною» помилками полягає у меті та 

мотивах дій, що стали її причиною [171, с. 40]. 

Другим аспектом є розмежування помилки у «керуванні судном» від 

«недбалості під час приведення судна до морехідного стану». Питання 

виникають під час розмежування понять «керування судном» в якості елементу 

«навігаційної помилки» та «недбалості (невиявлення належної дбайливості) під 

час приведення судна до морехідного стану». 

Перевізник може претендувати на звільнення від відповідальності на 

підставі наявності факту «навігаційної помилки» лише у випадку виконання 

вимог п. 1 ст. 3 Гаазьких правил стосовно приведення перед початком рейсу 

судна до стану морехідності. В інших випадках перевізник втрачає право 

посилатися на помилку у судноводінні або керуванні і нестиме відповідальність 
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за порушення умов договору міжнародного морського перевезення. Дана 

позиція підтримується англійської судовою практикою у рішенні 1982 р. по 

справі Actis Сo. v Sanko Steamship Co. (The Aquacharm) у якому йдеться, що: 

«Відповідь на це питання залежить від того, чи перебувало судно у морехідному 

стані на момент відправлення з Балтимора… до Японії. Якщо воно не 

перебувало у морехідному стані, судновласники нестимуть відповідальність за 

п. «а» ч. 1 ст. 3 та ст. 4 Гаазьких правил. Якщо судно перебувало у морехідному 

стані, судновласники не нестимуть відповідальність. Вони будуть звільнені від 

відповідальності на основі п. «а» ч. 2 ст. 4 тому що втрата відбулася через 

недбалість капітана у «керуванні» судном»[164; 160, с. 468-470]. 

Цікавим є погляд на дане питання Л.М. Єгорова, який наголошує, що у 

випадку вжиття перевізником до початку рейсу всіх необхідних заходів з 

приведення судна до стану морехідності, і якщо при цьому судно втрачає свій 

морехідний стан під час перебування у рейсі з вини екіпажу, у такому випадку 

даний факт буде визнано помилкою у керуванні судном. За таких умов, навіть 

якщо суд встановить факт наявності помилки у судноводінні або у керуванні, у 

певних випадках суд також розглядатиме питання щодо виконання перевізником 

обов’язку із забезпечення морехідного стану судна [168, с. 20-22]. 

На думку К.Ф. Єгорова, судова практика з даного питання в різних 

державах не є однорідною. Якщо французька судова практика вдається до 

розширювального тлумачення навігаційної помилки, то суди держав англо-

американської правової системи вдаються до звужувального тлумачення поняття 

морехідного стану судна [66, с. 13]. 

Тенденцію англійських судів тлумачити поняття «навігаційної помилки» на 

користь власників вантажів підкреслюють Б. Едер і Г. Беннетт. Вони зазначають, 

що дане виключення «не захищає судновласника від наслідків його особистої 

недбалості, наприклад у випадку недбалого призначення питущого або 

некомпетентного капітана або у випадку недбалості, що полягала у вказівці не 

наймати лоцмана» [92, с. 239]. 

Подібну тенденцію у судовій практиці Канади відзначає К. Гіаші. Так 
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розглядаючи справу Standard Cline Оil v Clan Line Steamers суд дійшов висновку, 

що наявність на судні некваліфікованого капітана або екіпажу або ненадання їм 

необхідної інформації треба кваліфікувати як не морехідність судна, а 

виключення «навігаційна помилка» не застосовуватиметься [68, с. 23]. 

Як зазначає К.Ф. Єгоров, англійський суд у 1967 р. дійшов аналогічного 

висновку у справі щодо незбереження вантажу через помилку екіпажу судна 

«Феррондос», встановивши, що мало місце невиявлення судновласником 

належної дбайливості, що призвело до наявності на судні некваліфікованого 

екіпажу [66, с. 13]. 

Відокремлення поняття «навігаційної помилки» від понять «комерційна 

помилка» та «недбалість під час приведення судна до стану морехідності», на 

думку Б. Едера та Г. Беннетта є важливим, оскільки навігаційна помилка, на 

відміну від інших двох обставин, є підставою для звільнення перевізника від 

відповідальності за незбереження вантажу [92, с. 240]. 

Суб’єкти навігаційної помилки. В радянській юридичній літературі 

висловлювалася думка, що у випадку «навігаційної помилки» перевізник 

звільняється від відповідальності за дії або упущення, які були вчинені будь-

яким його працівником незалежно від того, чи є такий працівник членом екіпажу 

чи ні [167, с. 12; 149, с. 133]. 

Л.М. Єгоров, проаналізувавши іноземну судову практику, звертає увагу на 

звужувальне тлумачення судами переліку працівників судновласника, який не 

включає берегових працівників, представників на пристанях, складах та в 

портових офісах, окрім цього, таке виключення з відповідальності перевізника 

не розповсюджується на неправильні дії його працівників, що були вчинені за 

його вказівкою або внаслідок схвалених або фактично використаних ним у 

власних інтересах дій [168, с. 23]. 

Положення про навігаційну помилку є одним з найбільш суперечливих 

положень Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил. Даний випадок виключення 

відповідальності постійно піддавався нищівній критиці. Так, на думку 

О.М. Садікова, поява такого виключення зумовлена практикою англійських 
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судів і його наявність, по суті є невиправданою правовою пільгою для 

перевізника, яка не відповідає сучасним умовам торговельного мореплавства 

[75, с. 220]. К.І. Олександрова наголошує, що посилання на особливі 

випадковості та небезпеки, пов’язані із мореплавством, навряд чи можна визнати 

підставою для пояснення або виправдання існування даного виключення [165, 

с. 57]. 

Критиці дане положення піддавалося не лише у радянській доктрині. Так у 

1963 р. французький правник Ф. Саваж висловив рекомендацію щодо 

закріплення у морському праві положень, які були б наближені до положень 

загального транспортного права та виключення навігаційної помилки з переліку 

підстав звільнення перевізника від відповідальності [66, с. 14]. 

Від аналізу різних поглядів на навігаційну помилку осторонь не 

залишилися й Г.Г. Іванов та О.Л. Маковський. Так у 1984 р. вони наголошували 

наступне: «аргументи, що висувалися на її користь (наприклад, відсутність 

контракту між капітаном та перевізником, небезпеки на морі), сьогодні вже не 

можуть бути взяті до уваги, тому складно зрозуміти, чому вона досі 

зберігається» [56, с. 185]. 

З іншого боку, деякі правники наводять аргументи на користь збереження 

положення про навігаційну помилку у Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правилах. 

Як слушно зазначає А.І. Лобода, який активно досліджував інститут 

«навігаційної помилки» у міжнародному приватному морському праві, кожен з 

аргументів, висловлений прихильниками усунення правила про навігаційну 

помилку, отримав оцінку з боку противників такого рішення [172, с. 76]. 

А.Д. Кейлін, Г.Л. Шмігельський та В.А. Ясіковський вважають, що 

існування виключення «навігаційна помилка» викликано реальною 

необхідністю, зумовленою особливостями морських перевезень. 

К.І. Олександрова вважає такий погляд традиційним [155, с. 53; 149, с. 132; 168, 

с. 10]. 

У своїй роботі Г.Г. Іванов та О.Л. Маковський проаналізували матеріали 

Конференції ООН з морського перевезення вантажів, що відбувалася у Гамбурзі 
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6 – 31 березня 1978 р. В ході дослідження з’ясувалося, що скасування даного 

виключення неминуче призведе до збільшення видатків у галузі торговельного 

мореплавства, та спричинить суттєву зміну балансу між страхуванням 

відповідальності перевізника та страхуванням вантажу. Зокрема, наслідком 

цього стане збільшення вартості страхування відповідальності перевізника, яке 

значно перевищить вигоду від зменшення вартості страхування вантажу. Під час 

конференції також було підкреслено, що небезпеки під час торговельного 

мореплавства не лише не зменшилися, а навпаки – збільшилися (в зв’язку з 

пожвавленням морського судноплавства). 

На думку Г.Г. Іванова та О.Л. Маковського, аргументи на користь існування 

«навігаційної помилки» заслуговують на найбільшу увагу [56, с. 190-191]. 

К.Ф. Єгоров наголошує, що звільнення перевізника від відповідальності за 

навігаційну помилку виступає компромісом між перевізниками та власниками 

вантажів, та носить прийнятний для обох сторін характер [66, с. 14]. 

Варто наголосити, що під час підготовки Роттердамських правил жодних 

нових аргументів з цього питання висловлено не було. На підтвердження цього 

можна навести те, що наведена вище позиція Ф. Саважа, яку було висловлено 

50 років тому, була одним з основних аргументів під час обговорення 

Роттердамських правил. Як було зазначено на Х сесії Робочої групи ІІІ з 

транспортного права ЮНСІТРАЛ, виключення положення про «навігаційну 

помилку» з режиму, що регулює міжнародні морські перевезення вантажів, 

стане важливим кроком на шляху до оновлення та узгодження міжнародного 

транспортного права [79]. З цього приводу А.І. Лобода дійшов обґрунтованого 

висновку: «Як видно, за минуле століття у аргументах прихильників та 

противників правила про навігаційну помилку не з’явилося нічого принципово 

нового. Суперечка, схоже, із самого початку топталася на місці, та вирішальне 

значення у питанні щодо збереження правила про навігаційну помилку мають 

аргументи не правового, а політичного характеру» [172, с. 76]. 

Цікавою видається позиція В.О. Вяткіна, який у 2005 році зазначав 

наступне: «Визнаючи, що існування правила про «навігаційну помилку» у 
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сучасних умовах спрямоване на захист інтересів судновласників та шкодить 

інтересам отримувачів вантажів, не можна не відмітити, що збереження цього 

правила засноване на глибоких історичних традиціях, та підходити до його 

скасування потрібно із зважених позицій та з урахуванням існуючого балансу 

інтересів. У протилежному випадку це може призвести до появи чергового 

міжнародного договору, який так і не отримає статусу універсального (як це 

трапилося із Гамбурзькими правилами), що, в свою чергу, призведе до 

зменшення ступеню уніфікації правил про міжнародні морські перевезення 

вантажів» [173, с. 47]. При цьому основний сенс даного положення полягає не у 

висловленні певної позиції щодо навігаційної помилки, а у наголошенні на 

потребі зберегти можливість для нового режиму, який було запроваджено із 

прийняттям Роттердамських правил, стати справді універсальним режимом та 

замінити собою як Гаазькі (Гаазько-Вісбійські), так і Гамбурзькі правила. 

Однак на Х сесії Робочої групи ІІІ з транспортного права ЮНСІТРАЛ 

зрештою було вирішено виключили положення про навігаційну помилку із 

остаточного тексту Роттердамських правил. Досягнутий компроміс отримав 

позитивні оцінки і у подальших документах, зокрема на користь цього наводили 

аргумент, що наявність положення про навігаційну помилку практично 

унеможливлює приєднання до такого режиму відповідальності перевізника 

Сполучених Штатів, які є найбільшою морською торговельною державою і без 

їхньої участі ефективна уніфікація положень про відповідальність морського 

перевізника є неможливою. Цей факт дозволяє обґрунтовано говорити про те, 

що сьогодні вже не варто чіплятися за правило, існування якого у наш час 

пов’язується здебільшого із історичними традиціями торговельного 

судноплавства. 

Проведене дослідження продемонструвало, що всі виключені ризики, що 

містяться у Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правила можна теоретично 

згрупувати у наступні групи підстав для звільнення перевізника від 

відповідальності: 

1. обставини форс-мажору; 
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2. обставини «крайньої необхідності»; 

3. вина відправника вантажу; 

4. обставини звільнення перевізника від відповідальності через власні 

властивості вантажу; 

5. інші обставини звільнення перевізника від відповідальності; та 

6. обставини, що є виключенням з принципу винної відповідальності 

перевізника. 

У зв’язку зі створенням нового режиму відповідальності за вантаж із 

прийняттям Роттердамських правил, нам видається актуальним проаналізувати 

три позиції щодо еволюціонування переліку виключених ризиків. 

Перша позиція прослідковується у Гамбурзьких правилах, де перелік 

виключених ризиків не було включено до тексту документу. Натомість 

Гамбурзькі правила містять вказівку на загальну підставу звільнення 

перевізника від відповідальності – відсутність його вини. Дана позиція неминуче 

кличе за собою підвищення рівня свободи судів під час встановлення вини 

перевізника. Але така позиція зводить нанівець актуальність питання 

кваліфікації обставин, на які посилається перевізник задля звільнення від 

відповідальності [93, с. 5]. 

Другою позицією є намагання максимально зберегти існуючий перелік 

виключених ризиків, що міститься у ч. 2 ст. 4 Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) 

правил. Н.Є. Чарцева, в ході дослідження питання необхідності його існування у 

сучасних умовах, доходить висновку, що цей перелік, загалом є проявом 

традиціоналізму, властивому таким підгалузям морського права, як перевезення, 

рятування і т.д. При цьому, серед величезної кількості обставин, що можуть 

свідчити про відсутність вини перевізника, перелік встановлює найбільш типові 

та дозволяє використовувати їх в якості орієнтира [64, с. 128]. Безумовною 

перевагою даної позиції є можливість використання судової практики, 

накопиченої за десятиріччя застосування Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, 

що є особливо актуальним для країн англо-американської правової системи. 

Третьою позицією, яка є компромісною між двома вищезазначеними, є 
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реформування переліку виключених ризиків з метою упорядкування його 

структури та об’єднання окремих випадків виключень у відповідності до їхніх 

родових ознак. Даний поміркований підхід, який частково було реалізовано у 

вітчизняному КТМ, на наш погляд, є найбільш ефективним. 

Із затвердженням остаточного тексту Роттердамських правил та відкриттям 

їх до підписання стало зрозуміло, що на практиці місце мала як раз комбінація 

другої та третьої позиції. Так деякі виключені ризики у ч. 3 ст. 17 

Роттердамських правил (наприклад воєнні дії, дії антисуспільних елементів, 

повстання або народні хвилювання) були об’єднані в єдине виключення, втім 

більшість формулювань (за виключенням навігаційної помилки) Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських) правил було збережено. Новелою Роттердамських правил 

є положення п. «n» ч. 3 ст. 17, а саме «розумні заходи або спроби уникнути 

шкоди навколишньому середовищу», що цілком відповідає сучасним 

тенденціям, спрямованим на захист навколишнього середовища. 

Дослідження питання звільнення морського перевізника від 

відповідальності приводить до наступних висновків. 

Тягар доведення, що лежить на перевізникові за умовами Гамбурзьких 

правил, є більшим за передбачений у Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правилах. 

Так якщо за умовами Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил перевізникові 

достатньо довести дві обставини: що протягом періоду його відповідальності за 

договором мав місце один із виключених ризиків і що саме він спричинив 

завдання шкоди власникові вантажу, то Гамбурзькі правила покладають на 

перевізника додатковий обов’язок доведення факту, що він вжив всіх розумних 

заходів, які могли бути потрібні, щоб уникнути настання обставин, які призвели 

до незбереження вантажу. 

Роттердамські правила містять формулювання аналогічне Гаазьким 

(Гаазько-Вісбійським) правилам, а саме вимагають від перевізника лише 

доведення факту наявності одного з виключених ризиків та доведення 

причинно-наслідкового зв’язку між таким фактом та збитками власника 

вантажу. 



159 

Загалом сьогодні в світі існують три системи звільнення перевізника від 

відповідальності: дві з них базуються на фіксованому перелікові виключених 

ризиків (застосовуються у Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) та у Роттердамських 

правилах) та одна, що заснована на загальному принципі винної 

відповідальності перевізника (застосовується у Гамбурзьких правилах). Із 

прийняттям Роттердамських правил, питання щодо потреби у існуванні переліку 

виключених ризиків залишається суто теоретичним, але нам видається, що 

подібний перелік виключень є основоположним елементом інституту 

відповідальності перевізника за договором міжнародного морського перевезення 

вантажів, наявність якого узагальнює та систематизує правозастосовну 

практику. Тому його збереження у остаточній редакції Роттердамських правил є 

цілком виправданим. Також виправданим нам видається видалення із каталогу 

виключень Роттердамських правила про навігаційну помилку. 

Ми вважаємо, що приєднання України до Роттердамських правил та 

подальше приведення норм КТМ, що стосуються звільнення перевізника від 

відповідальності, у відповідність із положеннями цих правил є логічним 

розвитком правотворчості у галузі приватного морського права в нашій країні та 

відповідає прагненню до інтеграції у європейській і світовий правовий простір. 

Приєднання України до Роттердамських правил сприятиме прогресивному 

розвиткові торговельного мореплавства та дозволить привести правове 

регулювання інституту відповідальності морського перевізника у вітчизняному 

законодавстві у відповідність із сучасним світовим стандартом. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Розділ 2 дослідження присвячено дослідженню спеціальних норм, які 

обмежують обсяг відповідальності морського перевізника та звільняють 

перевізника від відповідальності за умови наявності певних обставин, а також 

презумпції вини, як основи для настання відповідальності морського 

перевізника. 

В результаті дослідження положень міжнародно-правових актів та норм 
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національного законодавства зарубіжних держав та законодавства України в 

галузі обмеження обсягу відповідальності перевізника, з’ясовано природу, 

основні особливості та тенденції розвитку даних положень. Зокрема, 

встановлено, що сучасна система обмеження обсягу відповідальності 

перевізника включає у себе дві основні складові – фіксований розмір суми 

відшкодування (у грошовому еквіваленті) та кількісну одиницю вантажу, за яку 

встановлюється така фіксована сума відшкодування. 

В ході дослідження було виявлено тенденцію до поступового підвищення 

грошової межі відповідальності перевізника від мінімуму, що міститься у 

Гаазьких правилах, до сучасного стандарту, закріпленого у Роттердамських 

правилах. Нами також з’ясовано, що сучасним стандартом встановлення 

грошової межі відповідальності перевізника є її закріплення у спеціальних 

правах запозичення (англ. – special drawing rights), як вони визначені 

Міжнародним валютним фондом. 

Загальним висновком із дослідження положень про обмеження 

відповідальності морського перевізника є визначення тенденції до збільшення 

граничної межі відповідальності морського перевізника (у грошовому 

еквіваленті), поширення норм про обмеження відповідальності на контейнерні 

перевезення та закріплення положень про втрату перевізником права на 

обмеження відповідальності у випадку умисного нанесення шкоди (або 

нанесення шкоди через недбалість). 

Під час дослідження положень про звільнення перевізника від 

відповідальності було проведено аналіз презумпції вини перевізника, та підстав 

для виключення відповідальності перевізника, а саме т. зв. переліку 

«виключених ризиків», що міститься у Гаазьких та Роттердамських правилах, а 

також законодавстві України та іноземних держав. 

В результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку про 

обов’язковість наявності вини перевізника в якості підстави для притягнення 

його до відповідальності. Також було з’ясовано способи оскарження презумпції 

вини перевізником, зокрема шляхом доведення двох обставин – що в період 
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відповідальності перевізника мала місце одна з обставин, що виключає його 

відповідальність (виключений ризик) та що саме наявність такої обставини 

спричинила збитки власника вантажу. 

Дослідження переліку випадків, які звільняють перевізника від 

відповідальності, дозволило провести класифікацію випадків виключення 

відповідальності перевізника на наступні шість груп: а) форс-мажорні 

обставини; б) обставини, що являють собою «крайню необхідність»; 

в) обставини, що свідчать про вину відправника вантажу; г) обставини, що 

звільняють перевізника від відповідальності через недоліки або властивості 

самого вантажу; ґ) інші обставини, що звільняють перевізника від 

відповідальності; та д) обставини, що є виключенням з принципу винної 

відповідальності перевізника. 

Загалом дослідження положень про звільнення перевізника від 

відповідальності дозволило дійти висновку, що існування переліку виключених 

ризиків у міжнародних договорах в галузі морських перевезень вантажів, 

законодавстві іноземних держав і законодавстві України є цілком виправданим 

та повністю відповідає вимогам сучасного торговельного мореплавства. 

Основні наукові результати Розділу 2 зазначені у наступній праці автора 

[174] та обговорені під час виступів на міжнародних науково-практичних 

конференціях. 
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Розділ 3. Міжнародно-правове та національно-правове регулювання 

відповідальності перевізника за договором міжнародного морського 

перевезення вантажу 

 

3.1. Ґенеза міжнародних режимів відповідальності перевізника в контексті 

взаємодії національно-правового та міжнародно-правового регулювання 

інституту відповідальності морського перевізника 

 

Міжнародне приватне право, окрім норм, сформульованих внаслідок 

правотворчої діяльності окремих держав, включає до свого складу також норми, 

створені шляхом правового співробітництва між державами. Такі норми, 

створені в результаті кооперації декількох держав, забезпечують одноманітне 

регулювання певних приватноправових відносин у таких державах [43, с. 80-81]. 

Галузь приватного морського права не є виключенням і на сьогодні вона має 

великий масив уніфікованих норм, що регулюють, зокрема, питання 

відповідальності перевізника за договором міжнародного морського перевезення 

вантажу. 

Міжнародний договір є основним засобом закріплення державами 

уніфікованих приватноправових норм. Втім, варто наголосити, що міжнародний 

договір є, насамперед, засобом закріплення норм міжнародного публічного 

права і зазвичай встановлює права та обов’язки його сторін (насамперед 

держав), в той час як приватноправові відносини, які мають регулюватися 

нормами міжнародного договору, лежать у площині національно-правового 

регулювання. Це зумовлює необхідність дослідження взаємодії міжнародно-

правового та національно-правового режимів регулювання відповідальності 

морського перевізника. 

Взаємодія національного і міжнародного права, а також питання їхнього 

співвідношення є одними з найактуальніших питань міжнародного права і, 

загалом, юридичної науки. Дослідження даного питання проводили такі видатні 

науковці як Л.П. Ануфрієва, В.Г. Буткевич, Г.В. Ігнатенко, Р.А. Мюллерсон, 

Г.І. Тункін, С.В. Черніченко та інші [175; 176, с. 118-142; 177; 178; 179; 180; 181, 
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с. 272-303; 182]. 

В даній роботі недоцільно детально зупинятися на питаннях співвідношенні 

міжнародного та національного права, зокрема щодо їхнього підпорядкування 

або координації. Варто зазначити, що сьогодні загальноприйнятим є твердження, 

відповідно до якого міжнародне та національне право є самостійними, хоча й 

взаємопов’язаними правовими системами [176, с. 120]. Для з’ясування суті 

питання більш важливим є дослідження проблем взаємозв’язку зазначених 

правових систем, механізмів та характеру їхньої взаємодії. 

Хартер Акт, прийнятий у 1893 році у Сполучених Штатах, є першим 

законодавчим актом у сучасній історії регулювання морських перевезень 

вантажів. Хартер Акт складався з восьми статей та встановлював: а) недійсність 

застережень, якими «судно, перевізник або судно та перевізник звільняються від 

відповідальності за втрату або збиток, що виник внаслідок недбалості, вини або 

упущення під час належного завантаження, укладання, зберігання, піклування 

або належної здачі, частини або всіх законних товарів або майна, переданих до 

їхнього піклування» (ст. 1); b) недійсність застережень, що звільняють 

перевізника від зобов’язання, по-перше, привести судно до морехідного стану 

та, по-друге, «ретельно обробити та укласти вантаж, піклуватися про нього та 

належним чином здати його» (ст. 2); с) вісім виключень з відповідальності 

перевізника за збитки, в тому числі навігаційну помилку, морські небезпеки, 

непереборну силу (ст. 3); зобов’язання перевізника видати коносамент або 

інший завантажувальний документ (ст. 4); та d) граничну грошову межу 

відповідальності перевізника (2000 доларів) (ст. 5) [88]. Досвід США у цій галузі 

покладено в основу уніфікації правил про відповідальність морського 

перевізника. Зокрема в деяких країнах, в яких, аналогічно до США, перевагу 

мали інтереси власників вантажів, законодавство у галузі торговельного 

мореплавства було гармонізовано із відповідними положеннями Хартер Акту. 

Так, подібні закони були прийняті у Австралії (1904 р.), Новій Зеландії (1908 р.), 

Канаді (1910 р.) – таким чином у низці країн було запроваджено подібне 

законодавство, або, як називає його Р.А. Мюллерсон, «паралельне 
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законодавство», поява якого мала важливий вплив на подальшу уніфікацію норм 

міжнародного приватного морського права [179, с. 37]. 

Міжнародна уніфікація відносин із морського перевезення вантажів бере 

свій початок у 20-х рр. ХХ ст. Наприкінці серпня – початку вересня 1921 р. у 

Гаазі пройшла міжнародна конференція Асоціації міжнародного права. Під час 

конференції були розроблені Гаазькі правила, які базувалися на законі Канади 

1910 р. Вони запроваджували «модель коносаменту», яку сторони могли 

використовувати добровільно. Але цього не сталося. Причиною цього, як 

слушно зазначає Г.Г. Іванов, є те, що Гаазькі правила не задовольняли ані 

власників вантажів ані перевізників: власники вантажів вважали, що правила 

розроблені з більшим врахуванням інтересів перевізників, в той час, як 

перевізники також не поспішали їх застосовувати [56, с. 147-148]. 

З метою перегляду та зміни Гаазьких правил було скликано Конференцію 

ММК (жовтень 1922 р., Лондон). Наслідком цього стало прийняття 25 серпня 

1924 р. під час Брюссельської дипломатичної конференції (далі за текстом – 

Брюссельська конференція) Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких 

правил про коносамент [14], яка, за аналогією з Гаазькими правилами 1921 р., 

які лежать в її основі, також отримала назву «Гаазькі правила». Необхідно 

звернути увагу, що у підготовці Гаазьких правил брали участь держави – члени 

ММК, тобто держави, які мали найбільш розвинене торговельне судноплавство 

та які були найбільш зацікавленими у розробці нормативно-правової бази для 

його розвитку. 

Гаазькі правила містять 16 статей, з яких власне правилами, тобто 

уніфікованими матеріальними нормами, є лише 8 (ст. 1-8). О.М. Садіков слушно 

наголошує, що Гаазькі правила охоплюють три основні групи питань, які мають 

визначальне значення для морських перевезень вантажів: 1) порядок укладення 

коносаменту та правове значення його реквізитів; 2) основи відповідальності 

морського перевізника за завдані збитки; та, 3) порядок пред’явлення вимог до 

морського перевізника [75, с. 218-219]. Основою Гаазьких правил є положення 

про відповідальність морського перевізника. Виступаючи в якості першого 
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обов’язкового для держав-учасниць міжнародного акту, який уніфіковує правила 

про відповідальність морського перевізника, Гаазькі правила встановили 

зважений баланс між інтересами власників вантажів та перевізників. Водночас 

Гаазькі правила були більшою мірою орієнтовані на захист інтересів 

перевізників, ніж власників вантажів. Про це зокрема свідчить те, що 

відповідальність перевізника за Гаазькими правилами не поширюється на 

періоди, коли вантажі знаходяться на зберіганні у перевізника до завантаження 

та після вивантаження, а для покладення тягаря доведення вини перевізника на 

власника вантажу перевізникові достатньо лише довести, що причиною 

незбереження вантажу є виключення, передбачене п. «с»-«р» ч. 2 ст. 4 Гаазьких 

правил. 

Поява Гаазьких правил засвідчує факт впливу національно-правового 

регулювання досліджуваних відносин на їхнє міжнародно-правове регулювання 

(адже відбулася міжнародно-правова рецепція положень національного 

законодавства Канади). Механізм такої взаємодії відтворено у погляді 

Л.О. Камаровського: «Норми, прийняті певною однією державою, 

перетворюються на міжнародні лише на основі згоди всіх інших народів 

(consensu gentium), висловленої або мовчазно (звичаї), або формально 

(договори)» [183, с. 9]. 

Поява Гаазьких правил змінила вектор впливу на регулювання 

відповідальності морського перевізника таким чином, що міжнародно-правовий 

режим відповідальності став основою для національно-правового регулювання 

даної сфери. Загалом, метою появи міжнародного договору, що уніфікує певні 

норми суспільних відносин, є вплив на національно-правове регулювання таких 

відносин у державах – учасницях договору. Слушним є вислів Р.А. Мюллерсона 

з цього приводу: «Під його (міжнародного права. – Д.Р.) впливом у 

національному праві виникають нові норми, змінюються або скасовуються 

існуючі, тобто національне право, допомагаючи міжнародному праву в 

реалізації його норм, зазнає змін, спричинених потребою виконання норм 

міжнародного права» [179, с. 55]. 
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Н.Г. Вілкова вважає, що «будучи первісно відповіддю на потреби держав у 

встановленні уніфікованих правил комерційного обігу…, сама уніфікація цих 

правил перетворилася у достатньо ефективний інструмент впливу на внутрішнє 

законодавство» [184, с. 60]. Втім, на нашу думку, вплив на національне 

законодавство держав, що беруть участь у уніфікації, з самого початку був 

метою та змістом уніфікації, тому говорити, що уніфікація перетворилася на 

інструмент впливу на внутрішнє законодавство є не зовсім коректним. 

Гаазькі правила набрали чинності 2 червня 1931 р. та отримали широке 

поширення у світі. Протягом перших 15 років Гаазькі правила ратифікували та 

відповідно уніфікували із їхніми положеннями своє національне законодавство 

47 держав. До першого перегляду Гаазьких правил у 1968 р. кількість держав – 

учасниць цих правил збільшилася до 77, включаючи майже всі великі 

торговельні та морські держави: США, Сполучене Королівство, Австралію, 

Німеччину, Францію, Японію
1
. Сьогодні серед великих торговельних держав 

лише законодавство Сполучених Штатів продовжує базуватися на первісному 

текстові Гаазьких правил. 

Але розвиток технологій перевезення, зміна економічної та політичної 

ситуації, та поширення глобалізаційних процесів спричинили те, що одноманітні 

правила, які, як слушно зазначає М. Стерлі: «написані на початку ХХ ст., що 

містили відповіді, характерні для кінця ХІХ ст. на проблеми, актуальні для 

середини ХІХ ст.» [187, с. 520], більше не відповідали потребам комерційного 

обігу. Втім, приєднавшись до цих правил, держави взяли на себе зобов'язання 

гармонізувати своє національне законодавство із положеннями Гаазьких правил 

та не змінювати такі норми у односторонньому порядку, відповідно позбавивши 

себе права самостійно вирішувати зазначені проблеми. У зв’язку із цим цілком 

слушно виглядає думка О.Л. Маковського, який зазначав, що правове 

регулювання нових, нетрадиційних для морського права питань, які не були 

раніше регламентовані національним законодавством, дедалі частіше 

                                                           
1
 Інформація про участь держав у міжнародних договорах з морського права тут і далі наведена відповідно до 

даних, опублікованих на офіційному сайті ММК [185].  
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відбувається спочатку у міжнародних угодах, а потім – у національному 

законодавстві [56, с. 148]. 

Логічним шляхом вирішення проблем правозастосування Гаазьких правил 

стало узгоджене внесення до них змін. 

Наприкінці 1950-х рр. ММК очолив процес перегляду положень Гаазьких 

правил. Результатом його роботи стало прийняття 23 лютого 1968 р. Протоколу 

про зміну Гаазьких правил (Правила Вісбі), який вступив в силу 23 червня 

1977 р. Гаазькі правила у редакції Правил Вісбі стали називати Гаазько-

Вісбійськими правилами. 21 грудня 1979 р. задля внесення змін до системи 

обчислення меж відповідальності перевізника з метою її пристосування до нових 

економічних реалій на Брюссельській конференції біло прийнято Протокол СДР. 

Він вступив у силу 14 лютого 1984 р. У Протоколі СДР бере участь 25 держав, в 

тому числі – Сполучене Королівство, Австралія, Китай, Франція, Італія, Іспанія, 

Нідерланди, Японія. Сьогодні законодавство більшості великих торговельних та 

морських держав (за виключенням США) базується на Гаазько-Вісбійських 

правилах. Нажаль, Україна досі не приєдналася до жодної редакції Гаазьких 

правил і залишається осторонь уніфікаційних процесів у сфері регулювання 

відповідальності морського перевізника, та торговельного мореплавства 

загалом. 

Паралельно із роботою в рамках ММК над проектом змін до Гаазьких 

правил, країнами, що розвиваються, в рамках ЮНКТАД та ЮНСІТРАЛ було 

ініційовано роботу з реформування існуючого міжнародного режиму морських 

перевезень вантажів, який більшою мірою захищав судновласника та 

перевізника, ніж відправника вантажу, шляхом заміни його на новий, який би 

усував існуючі прогалини та передбачав справжню міжнародну систему, яка б 

відповідала інтересам як розвинених країн, так і країн, що розвиваються. 

В результаті їхньої співпраці 30 березня 1978 р. у Гамбурзі (Німеччина), під 

час Конференції ООН з морського перевезення вантажів, було затверджено 

Конвенцію ООН про морське перевезення вантажів (Гамбурзькі правила) [1]. 

Порівняно із Гаазькими правилами, Гамбурзькі правила є більш об’ємним 
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документом (34 статті проти 16). В результаті збільшення обсягу розробники 

надали новій конвенції чіткішої структури, що складається з преамбули, семи 

частин та загальної домовленості. Загалом Гамбурзькі правила більшою мірою, 

ніж Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила, орієнтовані на захист інтересів 

власників вантажів. Про це, зокрема, свідчить те, що порівняно із Гаазькими 

правилами збільшився тягар доведення, що лежить на перевізникові, також було 

збільшено період відповідальності перевізника за незбереження вантажів, який 

поширюється на весь час поки вантаж знаходиться у віданні перевізника. 

Гамбурзькі правила не містять положення про навігаційну помилку, а 

претензійно-позовні правила Гамбурзьких правил більш лояльні до власників 

вантажів, ніж аналогічні положення Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил. 

Це дозволило Г.Г. Іванову у 1984 р. дійти висновку, що Гамбурзькі правила 

у найближчому майбутньому не отримають універсального характеру [56, 

с. 192]. Цей висновок базується на очевидних фактах, адже поширення нового 

режиму неможливе без участі у ньому найбільших економічно розвинених 

держав, які, в свою чергу, одночасно із розвитком торгівлі розвивають 

судноплавство. Варто лише зазначити, що навіть у США, які вважається 

вотчиною власників вантажів, доволі сильним є лобі перевізників. Відповідно, в 

існуючих умовах стрімке поширення нового режиму відповідальності морського 

перевізника, який порушує існуючий баланс інтересів, видається 

малоймовірним. 

Обґрунтованість цього висновку була підтверджена подальшою історією 

Гамбурзьких правил. Вони вступили у силу 1 листопада 1992 р. після їхньої 

ратифікації 20 державами. На сьогоднішній день учасниками Гамбурзьких 

правил є 34 держави
1
, жодна з яких не може претендувати на звання великої 

торговельної або морської держави. Найбільш економічно розвиненими 

учасниками Гамбурзьких правил є: Австрія, Чеська Республіка, Румунія, Чилі, 

Єгипет, Угорщина, Нігерія. З країн пострадянського простору учасниками 

                                                           
1
 Інформація про участь держав у Гамбурзьких правилах наведена відповідно до даних, опублікованих на 

офіційному сайті ЮНСІТРАЛ [187]. 
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Гамбурзьких правил є тільки Грузія та Казахстан. Україна не є учасницею 

Гамбурзьких правил. 

Той факт, що за майже сорок років, які пройшли з моменту прийняття 

Гамбурзьких правил, до них не доєдналася жодна потужна морська держава, 

дозволив А.І. Лободі дійти висновку про «фактичну невдачу» Гамбурзьких 

правил. Його висновок базується на очевидному факті, адже без підтримки з 

боку великих торговельних та морських держав Гамбурзькі правила «не можуть 

претендувати на створення на їхній основі у найближчому майбутньому нового 

універсального режиму відповідальності морського перевізника» [172, с. 76]. 

Зважаючи на завершення роботи та відкриття до приєднання Роттердамських 

правил, ми вважаємо, що Гамбурзькі правила вже не зможуть набути 

універсального характеру і так і залишаться не дуже поширеним, 

альтернативним правовим режимом морських перевезень, що застосовується 

здебільшого у перевезеннях між державами, що розвиваються. Але так само 

очевидним є той факт, що попри фактичний провал Гамбурзьких правил, новели 

даних правил, зокрема норми матеріального права, позитивно вплинули на 

нормативно-правове регулювання інституту відповідальності морського 

перевізника. Зокрема, їхній вплив простежується як на регулювання інституту 

відповідальності у національних законодавствах різних країн (в т.ч. й України), 

так і на положення Роттердамських правил. 

Невдовзі після вступу у силу Гамбурзьких правил у 1992 р. виникла нова 

тенденція: у деяких країнах почали з’являтися т. зв. «синтетичні» режими 

відповідальності перевізника за вантаж, які певною мірою поєднували 

положення як Гаазьких, так і Гамбурзьких правил із включенням новел 

національного законодавства. Яскравим прикладом такого поєднання є Закон 

Китайської Народної Республіки «Про торговельне мореплавство» 1992 р., який 

вступив у силу у 1993 р. [188]. Іншим характерним прикладом є регіональна 

уніфікацію, яка була проведена у 1994 р. Скандинавськими країнами (Данією, 

Норвегією, Фінляндією та Швецією). В цих країнах діє уніфікований морський 

кодекс, який базується на положеннях Норвезького морського кодексу [44]. 
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Аналогічний підхід було використано також в Україні під час прийняття КТМ та 

у Російській Федерації під час прийняття КТМ РФ. 

Причиною появи «синтетичних» режимів є загальним та очевидними: 

Гаазько-Вісбійські правила, через їхню архаїчність, вже не здатні задовольнити 

потреби галузі, в той час як Гамбурзькі правила, вочевидь, спрямовані на захист 

інтересів власників вантажів. Відмінність ситуації, що склалася у Китаї та 

Україні, від Скандинавських країн та Росії полягає у тому, що Китай (за 

винятком Гонконгу та Макао) та Україна не беруть участі у будь-якому договорі 

про уніфікацію норм про відповідальність морського перевізника, і тому не 

мають ніяких міжнародних зобов’язань в цій галузі та можуть у 

односторонньому порядку встановлювати будь-яке регулювання морських 

перевезень на національному рівні. В цей саме час Скандинавські країни та 

Росія, будучи учасниками Гаазько-Вісбійських правил, взяли на себе відповідні 

міжнародні зобов’язання
1
. Г.Г. Іванов зазначає: «Багато держав, будучи 

учасницями Гаазько-Вісбійських правил, імплементували у своє національне 

законодавство деякі положення Гамбурзьких правил, які розглядаються як 

сумісні із положеннями Гаазько-Вісбійських правил» [90, с. 4-5]. У зв’язку із 

цим варто зазначити, що питання відповідності змін, внесених до уніфікованих 

норм під час їхньої імплементації у національне право, положенням 

відповідного міжнародного договору, потребує проведення відповідної правової 

оцінки (про що зазначено далі). 

Варто також розглянути ситуацію, що склалася у США. Як зазначалося 

вище, США є єдиною великою торговельною та морською державою, 

законодавство якої і сьогодні базується на первісному тексті Гаазьких правил. 

Причини, з яких держава з найпотужнішою економікою у світі у XXI сторіччі 

досі має архаїчний режим відповідальності морського перевізника за вантаж 

детально описані у юридичній літературі Сполучених Штатів. Для пояснення 

цього становища варто процитувати А. Мандельсона, члена делегації США на 

                                                           
1
 Данія приєдналася до Гаазько-Вісбійських правил у редакції Протоколу СДР 3 листопада 1983 р., Норвегія – 1 

грудня 1983 р., Фінляндія – 1 грудня 1983 р., Швеція – 14 листопада 1983 р., Росія – 29 квітня 1999 р. 
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Брюссельській конференції 1968 р., на якій були прийняті Правила Вісбі: 

«Жодна поінформована особа не має сумнівів, що… в інтересах відправників 

вантажу всіляко перешкоджати ратифікації Правил Вісбі. Це пов’язано із тим, 

що ратифікація цих правил може відтермінувати ратифікацію Гамбурзьких 

правил. Вигода відправників вантажів від заміни Гаазьких правил на Правила 

Вісбі, переважується сподіваннями на те, що їм вдасться переконати Конгрес 

«перестрибнути» одразу у Гамбурзькі правила. В цьому випадку мета 

відправників – очевидна – пожертвувати вигодою, яку обіцяють Правила Вісбі, 

аби потім отримати більше від прийняття Гамбурзьких правил» [189, с. 30]. На 

думку видатного американського юриста – мариніста М. Стерлі, в результаті 

склалася ситуація, коли як прихильникам Правил Вісбі, так і прихильникам 

Гамбурзьких правил, бракує політичних можливостей прийняти свій режим 

регулювання, але кожна з цих груп є достатньо могутньою, аби блокувати дії 

протилежної сторони. Внаслідок чого ані Уряд, ані Конгрес не вживають ніяких 

кроків у цьому напрямкові [190, с. 559]. 

На думку М. Стерлі, до середини 1990-х рр. стало зрозуміло, що єдиною 

альтернативою діючому Законові США 1936 р. може стати лише створення 

компромісного неуніфікованого режиму. І хоча це не відповідає основній меті 

уніфікації, також очевидно, що існуючий сьогодні у США режим який, по-

перше, базується на первинній редакції Гаазьких правил, та, по-друге, 

відрізняється від решти країн за практикою застосування Гаазьких правил, 

остаточно втратив актуальність. Таким чином, з двох варіантів довелося обирати 

більш прийнятний, яким стало створення нового режиму відповідальності 

морського перевізника за вантаж [190, с. 569-571]. 

З метою розробки компромісного законопроекту Асоціацією морського 

права Сполучених Штатів (The Maritime Law Association of the United States 

(MLA)) було створено спеціальну групу з дослідження правил про 

відповідальність (Ad Hoc Liability Rules Study Group). Результати її роботи було 

опубліковано 15 лютого 1995 р. [191], а розроблений за її участю законопроект в 

результаті було схвалено Комітетом з перевезення вантажів, а також Асамблеєю 
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американської Асоціації морського права [192]. Після його доопрацювання у 

комітеті Сенату США з підприємництва, науки та транспорту документ став 

робочим проектом Закону США про перевезення вантажів морем [193]. Проект 

Закону США, подібно до деяких інших законів, що були прийняті протягом 

останніх двох десятиріч, являє собою, на думку А.І. Лободи, «суміш положень, 

запозичених з Гаазько-Вісбійських та Гамбурзьких правил, а також норм, що 

були розроблені самою MLA після консультацій з різними групами інтересів у 

США» [172, с. 80], тобто, по суті є «синтетичним» режимом. Зважаючи на те, що 

Проект Закону США традиційно для США передбачає його застосування як до 

експортних, так і до імпортних вантажів, а також підсудність американським 

судам, незважаючи на наявність арбітражної угоди (тобто даному режиму 

властива певна «агресивність»), Проект Закону США одразу після своєї появи 

викликав широку дискусію по всьому світу [194; 195]. 

Саме можливість появи нового «синтетичного» режиму відповідальності 

морського перевізника за вантаж у США, які з моменту прийняття Хартер Акту, 

що поклав основу системи розподілу ризиків між учасниками перевезення (яка 

функціонує й сьогодні), лише збільшили свою торговельну потужність, 

підштовхнула ЮНСІТРАЛ звернути особливу увагу на морські перевезення. 

Під час ХХІХ сесії ЮНСІТРАЛ у 1996 році було окремо наголошено, що 

існуючі міжнародно-правові режими морських перевезень вантажів містять 

суттєві прогалини регулювання різних питань. Ці прогалини перешкоджають 

вільному обігові товарів та підвищують вартість морських перевезень. У зв’язку 

із цим ЮНСІТРАЛ запросила у зацікавлених міжнародних організацій 

(ЮНКТАД, ММК, Міжнародної торговельної палати (МТП), Міжнародного 

союзу морського страхування (МСМС), Міжнародної федерації транспортно-

експедиторських асоціацій (МФТЕА), Міжнародної палати судноплавства 

(МПС), Міжнародної асоціації портів та гаваней (МАПГ) та регіональних 

комісій ООН) інформацію про проблеми, що виникають у практиці міжнародних 

морських перевезень вантажів та можливі шляхи їхнього вирішення [79]. У 

відповідь на прохання ЮНСІТРАЛ, у травні 1998 р. під егідою ММК було 
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утворено Міжнародну робочу групу з питань транспортного права, а у листопаді 

1999 р. – Міжнародний підкомітет з цього ж питання. Даний підкомітет став 

платформою для обговорення проекту майбутніх Роттердамських правил, що 

був розроблений під егідою Міжнародної робочої групи. По результатам трьох 

років активної роботи ММК було розроблено Проект документу ММК з 

транспортного права (далі за текстом – Проект ММК), який було остаточно 

схвалена на Міжнародній конференції ММК (Сінгапур, 2001 р.) [109]. 

З 2001 року подальша робота над проектом Роттердамських правил 

проводилася під егідою ЮНСІТРАЛ. На XXXIV сесії ЮНСІТРАЛ заснувала 

Робочу групу ІІІ з транспортного права та поклала на неї підготовку (у 

співробітництві із зацікавленими міжнародними організаціями) документу з 

питань, що стосуються міжнародних вантажних перевезень, таких як сфера 

застосування документу, період відповідальності перевізника, зобов’язання 

перевізника, відповідальність перевізника, зобов’язання відправника вантажу та 

транспортні документи [79]. В основу роботи Робочої групи ІІІ ліг Проект ММК. 

Попередній проект документу про морське перевезення вантажів було 

представлено у 2003 р. на XXXVI сесії ЮНСІТРАЛ [79]. Перед початком 

ХХІ сесії Робочої групи ІІІ 4 вересня 2003 р. було випущено Записку 

секретаріату (документ A/CN.9/WG.III/WP.32) у додатку до якої містився 

«Проект документу про [повне або часткове] [морське] перевезення вантажів». 

Даний проект пройшов тривалий шлях обговорення і, зрештою, остаточний 

проект тексту, схвалений ЮНСІТРАЛ, був прийнятий Генеральною Асамблею 

ООН 11 грудня 2008 р. (резолюція ГА ООН A/RES/63/122) [196]. 

Як сказано в офіційній передмові ЮНСІТРАЛ до тексту Роттердамських 

правил, вони встановлюють однаковий сучасний правовий режим, що регулює 

права та обов’язки відправників вантажів, перевізників та отримувачів вантажів 

відповідно до договору перевезення вантажу на умовах «від дверей до дверей», 

що включає етап міжнародного морського перевезення. Роттердамські правила 

засновані на прийнятих раніше конвенціях, що стосуються міжнародного 

морського перевезення вантажів, зокрема на Гаазьких, Гаазько-Вісбійських, а 
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також Гамбурзьких правилах і є їхньою сучасною альтернативою. 

Роттердамські правила забезпечують правову основу, яка враховує багато 

технічних та комерційних змін, що відбулися у сфері морських перевезень після 

прийняття більш ранніх конвенцій, включаючи поширення контейнерних 

перевезень, прагнення до організації перевезень на умовах від «дверей до 

дверей» в межах єдиного договору та розвиток практики використання 

електронних транспортних документів. Роттердамські правила передбачають 

для власників вантажів та перевізників збалансований універсальний режим, що 

має обов’язкову силу, та який сприяє виконанню договорів морського 

перевезення вантажів, що можуть бути пов’язаними із використанням інших 

видів транспорту [197]. 

Роттердамські правила, відповідно до ч. 1 ст. 94, наберуть чинності після 

здачі на зберігання двадцятої ратифікаційної грамоти. В зв’язку із цим варто 

підкреслити, що ратифікація Роттердамських правил тягне за собою денонсацію 

будь-яких інших міжнародних конвенцій в сфері морських перевезень вантажів. 

Тобто для держав-учасниць інших міжнародних конвенцій про морські 

перевезення ратифікація Роттердамських правил вступає в силу лише з 

одночасною денонсацією Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) або Гамбурзьких 

правил. Це дозволяє стверджувати, що приєднання до Роттердамських правил 

передбачає прийняття однозначного рішення про те, що в цілому нова конвенція 

більшою мірою відповідає національним інтересам ніж будь-які інші режими 

регулювання міжнародних морських перевезень вантажів. 

За останніми даними ЮНСІТРАЛ Роттердамські правила були підписані 25 

державами, серед яких Камерун, Греція, Данія, Нігерія, Нідерланди, Франція та 

інші. Роттердамські правила ратифіковані трьома державами: Іспанією, Конго та 

Того [198]. 

Доповіді Комітету з перевезень вантажів американської Асоціації 

морського права від 19 жовтня 2001 р. [199] та від 3 травня 2002 р. [200] 

наголошують, що основою для Проекту ММК (і, відповідно, Роттердамських 

правил, прийнятих на його основі) став саме Проект Закону США. Крім цього, 
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про тісний зв’язок Проекту Закону США та Роттердамських правил говорить й 

той факт, що до групи розробників цих документів входять одні й ті самі люди. 

Як зазначає В. Тетлі, «основними «рушіями» всіх трьох документів – Проекту 

Закону США, Проекту ММК та Роттердамських правил – були члени 

американської Асоціації морського права – Дж. Чандлер, А. Де Орчіс, Ч. Гупер 

та М. Стерлі» [195, с. 35-36]. 

Так, саме Проект Закону США став тим вирішальним фактором, який на 

початку 2000-х рр. розвернув вектор взаємодії національно-правового та 

міжнародно-правового регулювання відносин відповідальності перевізника, 

адже саме його поява остаточно підтвердила, що, для досягнення компромісу, 

новий міжнародний режим відповідальності перевізника повинен значною 

мірою базуватися на практиці регулювання цього інституту у законодавствах 

окремих держав, яка, нажаль, не є уніфікованою. 

Втім, результативне завершення роботи над Роттердамськими правилами та 

відкриття їх для приєднання розвертає вектор взаємодії національно-правового 

та міжнародно-правового регулювання у зворотному напрямку. Про це свідчить 

насамперед те, що у зв’язку із підготовкою Роттердамських правил була 

припинена робота над Проектом Закону США. За даними доповіді Комітету з 

перевезень вантажів американської Асоціації морського права від 19 жовтня 

2001 р., зміни до Закону США 1936 р. повинні бути прийняті Конгресом не 

раніше завершення робот над Роттердамськими правилам. Втім, на сьогоднішній 

день Закон США 1936 р. так і не зазнав змін і продовжує застосовуватися, попри 

те, що 23 вересня 2009 р. США все ж таки підписали Роттердамські правила 

(втім досі не ратифікували їх). 3 травня 2010 р. американська Асоціація 

морського права спрямувала до Державного департаменту США лист, який 

супроводжувався Рішенням MLA рекомендувати прийняття Роттердамських 

правил, це рішення також було підтримано Американською асоціацією 

правників [199]. 

Таким чином, взаємодія міжнародно-правового та національно-правового 

регулювання відповідальності морського перевізника за вантаж полягає у 
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їхньому взаємному впливі, тобто, з одного боку, має місце вплив 

внутрішньодержавного права на уніфіковані правила міжнародних договорів та, 

з іншого, вплив закріплених у міжнародних договорах уніфікованих правил на 

зміст права держав-учасниць. Взаємозв’язки, які були визначені під час 

дослідження правового регулювання відповідальності морського перевізника за 

вантаж, перебувають у рамках загальної концепції взаємозв’язку міжнародного 

та внутрішньодержавного права, що прослідковується в українській та іноземній 

юридичній науці. Це підтверджується поглядами Л.П. Ануфрієвої, яка вважає, 

що «співвідношення міжнародного та національного права завжди є 

відносинами прямих та зворотних зв’язків, які спричиняють комплексну 

взаємодію систем» [176, с. 120-121], та В.Г. Буткевича, який слушно зазначив, 

що «основною рисою взаємодії двох правових систем є взаємний вплив одна на 

одну» [177, с. 73]. 

Основною ознакою взаємодії міжнародно-правового та національно-

правового регулювання відповідальності морського перевізника, та загалом у 

міжнародному приватному праві є прагнення уніфікувати норми національного 

права шляхом укладення міжнародного договору. 

Очевидно, що досліджуваній взаємодії, під час її історичного розвитку, не 

була характерною певна встановлена спрямованість. Логічно, що основою 

першого міжнародного режиму регулювання відповідальності морського 

перевізника становили норми національного права найбільших морських держав 

(зокрема Англії, США та Канади). Поява ж такого уніфікованого режиму 

розвернуло вектор впливу і вже положення міжнародно-правового режиму стали 

впливати на національно-правове регулювання відповідальності перевізника. 

Подальший розвиток взаємодії щодо уніфікації норм інституту відповідальності 

морського перевізника за вантаж прямо залежить від відповідності уніфікованих 

норм потребам світової торгівлі та товарообігу. 

Здатність на міжнародному рівні адекватно та своєчасно реагувати на зміну 

потреб відповідної галузі, тобто зміна застарілого міжнародного режиму на 

режим, який відповідає вимогам сьогодення, веде до збереження тенденції. 
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Нездатність до цього навпаки, викликає практичну потребу спиратися на 

правотворчість національного рівня, і, як результат – викликає відсутність 

одноманітності та потребу у напрацюванні нового міжнародного режиму, що 

ґрунтується на основі національних законів. В.Г. Буткевич слушно наголосив, 

що «більш активна роль, як правило, властива тому явищу, яке є краще 

внутрішньо узгодженим та гармонійніше взаємодіє із такими зовнішніми 

факторами, як… економіка, політика тощо» [177, с. 72-73]. 

В результаті, відсутність у сьогоднішньому світі єдиного уніфікованого 

режиму регулювання відповідальності морського перевізника (причиною якої 

стало, зокрема, існування декількох паралельних міжнародно-правових режимів) 

визначає тенденцію до переважного впливу національно-правового регулювання 

відповідальності морського перевізника на міжнародно-правове. 

 

3.2. Уніфікація норм, що регулюють відповідальність перевізника за 

договором міжнародного морського перевезення вантажу 

 

3.2.1. Юридико-технічні та політико-правові проблеми уніфікації  

норм про відповідальність перевізника 

 

Невід’ємною особливістю міжнародного приватного права є його 

прогресивний розвиток спрямований на уніфікацію регулювання суспільних 

відносин. Л.П. Ануфрієва вважає, що «уніфікація є закономірною тенденцією 

удосконалення та прогресивного розвитку міжнародного приватного права» [43, 

с. 30]. Окрім Л.П. Ануфрієвої, дослідженню питання уніфікації присвячені праці 

багатьох вчених (М.М. Богуславський, Г.М. Вельямінов, Н.Г. Вілкова, 

Г.К. Дмитрієва, В.П. Звєков, О.Л. Маковський, М.Г. Розенберг, Г.Ю. Федосєєва, 

Е. МакКендрік, М. Матеуччі, М. Пілотті, М. Стерлі, В. Тетлі) [43, с. 21-38; 111, 

с. 181-198; 201, с. 276-299; 184; 202, с. 101-116; 202, с. 64-73; 56, с. 12-66; 203, 

с. 3-31; 204, с. 42-66; 205, с. 35-39; 206, с. 8-13; 207; 208; 209, с. 729-802; 190, 

с. 553-579; 210, с. 775-856]. 

Загалом, уніфікація являє собою створення одноманітних правових норм. 
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О.Л. Маковський надає поняттю уніфікації найбільш широкого значення, 

виокремлюючи наступні її типи: а) безпосередня уніфікація національних 

правових норм без використання міжнародно-правових засобів, тобто створення 

подібних або одноманітних норм в законодавствах різних держав внаслідок 

безпосереднього впливу різних правових систем одна на одну; б) уніфікація 

державами норм національного права із використаннями міжнародно-правових 

засобів [56, с. 35-36]. Таким чином очевидно, що в основу типології 

О.Л. Маковський поклав використання або невикористання державами 

міжнародно-правових засобів для досягнення уніфікації. В межах другого типу 

автор виокремлює два варіанти уніфікації права: а) шляхом укладення 

міжнародних договорів, за якими договірні держави беруть на себе певні 

зобов’язання; б) із використанням міжнародно-правового механізму, але без 

прийняття на себе державами-учасницями міжнародно-договірних зобов’язань, 

тобто розробка типових законів (англ. – Model Act) [56, с. 37]. В основі даного 

розмежування лежить форма міжнародного джерела уніфікованих норм. 

Теоретичний наробок О.Л. Маковського став основою для подальших 

досліджень даної сфери. 

Сьогодні поширений погляд, відповідно до якого уніфікація здійснюється 

двома методами, які розмежовуються залежно від впливу міжнародного права на 

національне (така класифікація відповідає варіантам уніфікації 

О.Л. Маковського). Суть першого методу (т. зв. безпосередньої уніфікації) 

полягає у закріпленні одноманітних норм шляхом прийняття міжнародного 

договору, який зобов’язує держави привести своє національне законодавство у 

відповідність із його положеннями. Другий метод (опосередкована уніфікація) 

являє собою опосередкований вплив міжнародного права на національне, 

інструментом такого впливу виступають акти рекомендаційного характеру, що 

розробляються міжнародними організаціями. Цього погляду дотримується, 

зокрема, Л.А. Ануфрієва. 

Аби зрозуміти ступінь впливу міжнародних договорів на норми 

національного права О.Л. Маковським було запропоновано класифікацію 
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способів уніфікації, основою якої є наступні критерії: а) чи містить міжнародний 

договір правові норми, придатні для безпосереднього застосування, чи лише 

загалом визначає зміст таких норм, безпосереднє створення норм залишаючи 

державам – учасницям; б) у випадку, коли міжнародний договір містить 

уніфіковані норми, придатні для безпосереднього вживання, чи передбачає він 

можливість для держав – учасниць відступати від таких норм під час 

імплементації положень такого договору до національного законодавства. 

Спираючись на перший критерій, О.Л. Маковський виокремив прямий та 

опосередкований способи уніфікації, застосування другого дозволило 

виокремити третій спосіб – змішаний [56, с. 52]. 

Пряма уніфікація існує тоді, коли міжнародний договір містить завершені 

уніфіковані норми, що можуть застосовуватися у національному праві держав 

безпосередньо. При цьому характерною рисою даного способу уніфікації є 

заборона для держав будь-яким чином змінювати норми в процесі їхньої 

імплементації до національного права. Відповідно, під час приєднання до 

міжнародного договору, який використовує пряму уніфікацію, держави не 

можуть робити застереження щодо свого приєднання. Наочним прикладом 

такого способу уніфікації є Гамбурзькі правила, ст. 29 яких забороняє будь-які 

застереження. На думку О.Л. Маковського зазначені риси прямого способу 

уніфікації забезпечують високий ступінь одноманітності правового регулювання 

в державах відносин, які регулюються такими уніфікованими нормами [56, 

с. 53]. Даний погляд підтримує Г.М. Вельямінов, вважаючи даний спосіб по суті 

єдиним способом, що ефективно забезпечує уніфікацію [200, с. 280]. 

Виникає питання, якщо прямий спосіб уніфікації є таким ефективним та 

єдиним, що дозволяє гарантовано досягти, принаймні текстуально, 

одноманітності уніфікованих норм, чому тоді він не є єдиним, що 

використовується під час міжнародної уніфікації? Відповідь на нього є 

очевидною: адже у більшості випадків держави, через розбіжності у їхніх 

інтересах, не можуть дійти згоди щодо жорсткої та одноманітної регламентації 

суспільних відносин. У менш важливих сферах повна уніфікація не є настільки 
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актуальною, та й не завжди є доцільною. 

Опосередкованим способом уніфікації є часткове визначення змісту 

правових норм у міжнародному договорі, в той час, коли власне створення норм 

права покладається на кожну державу – учасницю. Коментуючи даний спосіб 

уніфікації, О.Л. Маковський зазначає, що повнота уніфікації в даному випадку 

залежить від рівня конкретизації у міжнародному договорі змісту правових 

норм, які мають бути імплементовані державою [56, с. 53]. Але, у будь-якому 

випадку, ефективність опосередкованого способу уніфікації (тобто ступінь 

одноманітності правових норм, що досягається під час його застосування) 

заздалегідь є нижчою за ефективність прямого способу. 

Як можна визначити з характеристик двох перших способів уніфікації, 

змішана уніфікація є встановленням у міжнародному договорі придатних до 

застосування одноманітних правових норм, від яких держави-учасниці мають 

право певною мірою відступати шляхом застережень або відхилення від 

формулювання уніфікованої норми, можливість чого прямо передбачена у тексті 

міжнародного договору. 

На нашу думку, сьогодні більшість міжнародних договорів, що містять 

уніфіковані правові норми, в тому числі Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила, в 

основі мають саме змішаний спосіб уніфікації. 

Вищезазначене дозволяє стверджувати, що уніфікація, яка здійснюється за 

допомогою міжнародного договору, далеко не завжди забезпечує текстуальну 

одноманітність норм, що містяться у національних законодавствах держав –

учасниць. 

Після досягнення текстуальної одноманітності норм національних 

законодавств різних держав з’являється проблема одноманітності тлумачення 

або т. зв. «конфлікту інтерпретацій» таких норм, адже очевидним є факт, що 

одноманітність тексту правових норм не гарантує одноманітної 

правозастосовної практики. 

Г.К. Дмитрієва слушно наголошує на особливому порядкові застосування 

норм, уніфікованих за допомогою міжнародного договору. Право міжнародних 
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договорів закріплює конкретні правила тлумачення положень міжнародних 

договорів, основні з яких закріплені у ст.ст. 31-33 Віденської конвенції про 

право міжнародних договорів 1969 р. [211] За загальним правилом тлумачення 

міжнародних договорів, що міститься у ч. 1 ст. 31 зазначеної конвенції, договір 

повинен тлумачитись добросовісно, відповідно до звичайного значення, яке слід 

надавати термінам договору в їхньому контексті, а також у світлі об’єкта і цілей 

договору. Ці загальні правила тлумачення поширюються і до договорів, що 

містять уніфіковані норми про відповідальність морського перевізника. Так, 

ст. 3 Гамбурзьких правил прямо передбачає, що «під час тлумачення та 

застосування положень даної Конвенції потрібно враховувати її міжнародний 

характер та необхідність сприяти досягненню одноманітності». 

Втім, на практиці зазначена проблема конфлікту інтерпретацій, зокрема в 

галузі торговельного мореплавства, не втрачає своєї актуальності. М. Стерлі, 

досліджуючи питання одноманітності законів, що регулюють морське 

перевезення вантажів, посилається на проблему відмінностей у тлумаченні 

Закону США 1936 р. (який є імплементацією норм Гаазьких правил) від 

тлумачення аналогічних законів держав, що імплементували положення 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил. Це явище спричинене унікальними 

доктринами, розробленими американськими судами, які застосовують 

одноманітні формулювання Закону США 1936 р. в різноманітний спосіб [190, 

с. 575; 209, с. 729-802]. Зокрема варто зазначити доктрину девіації, відповідно до 

якої у випадку девіації перевізник втрачає право на обмеження відповідальності. 

Правозастосовна практика інших держав-учасниць Гаазьких правил розглядає 

девіацію як звичайне порушення [209, с. 737]. «Нажаль, – пише М. Стерлі, – 

протиріччя у тлумаченні (англ. – conflicting interpretation) не є абстрактною 

проблемою. Положення Гаазьких правил часто ставали предметом судового 

тлумачення в різних країнах, і результати такого тлумачення дуже часто 

відрізнялися» [209, с. 737]. 

Зважаючи на вищезазначене виникає потреба з’ясувати причини та 

механізми появи протиріч у практиці застосування одноманітних норм. 
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Однією з причин, що породжує проблему різноманітного тлумачення, є т. 

зв. конфлікт кваліфікації, тобто різноманітний зміст понять (термінів) у різних 

правових системах [55, с. 247-267; 43, с. 242-248]. В якості основної причини 

різноманітності тлумачень конфлікт кваліфікацій зазначають Дж. Сандберг та 

К. Шройєр [212, с. 221-238; 213, с. 265]. На думку М. Стерлі, обґрунтування 

різноманітного тлумачення здебільшого конфліктом кваліфікацій означає, що 

причиною виникнення протиріч є, насамперед, нечітке формулювання 

уніфікованих норм під час підготовки проекту [209, с. 741]. 

Іншу проблему, пов’язану із тлумаченням уніфікованих правил, описав 

М.М. Богуславський: «в тих галузях, де створені уніфіковані матеріальні норми, 

існують прогалини, в одних випадках тому що не вдалося домовитись, в інших – 

тому що не може бути заздалегідь створене регулювання з усіх питань; в 

результаті здійснюється субсидіарне (додаткове) застосування неуніфікованого 

права однієї з держав – учасниць» [111, с. 196-197]. Іншими словами, ступінь 

одноманітності правозастосування залежить від того, наскільки повною мірою 

врегульовані у договорі певні відносини [214, с. 19]. 

Очевидно, що для забезпечення одноманітного тлумачення норм 

міжнародного договору судові потрібно ознайомитись із оригінальним текстом 

такого договору та практикою застосування уніфікованих норм в інших 

державах. При цьому О. Джилс, Е. Сельвіг, Ф. Манн, Дж. Сандберг, І. Сінклер, 

К. Шройєр у своїх працях зазначають, що частіше за все судді або не мають 

можливості, або з інших причин не використовують оригінальні тексти 

конвенцій [204, с. 58; 125, с. 4; 215, с. 289; 212, с. 224; 216, с. 508, 530-537; 213, с. 

255, 257]. О Джилс зазначає, що судді так само не беруть до уваги й зарубіжну 

правозастосовну практику [204, с. 193-194]. Дана проблема посилюється 

відмінностями правових систем та юридичних традицій в різних країнах. На 

даній обставині наголошують Ф. Бойтель, Р. Бломкуіст та Ф. Манн [217, с. 19-

22; 218, с. 67-68; 215, с. 278-291]. 

Вищенаведені причини загалом мають юридико-технічний характер. 

Очевидно, що доклавши певних зусиль можна спробувати звести їхній вплив до 
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мінімуму. Наприклад, під час роботи над текстами нових міжнародних 

договорів, можна давати однозначні визначення більшій кількості 

використовуваних термінів. Можна спробувати усунути прогалини, що 

містяться у договорі про уніфікацію, шляхом внесення до них змін. Можна 

встановити жорсткий контроль над процесом тлумачення судами уніфікованих 

правил (наприклад шляхом зобов'язання їх звертатися до практики тлумачення 

судами інших держав). Але при цьому залишається можливість виникнення 

суперечок у тлумаченні лише через те, що можливі різні варіанти тлумачення 

однієї й тої самої норми. Як слушно зазначив Ч. Блек, «ніхто не може читати 

справи по американському Закону про перевезення вантажів морем… не 

розуміючи, що лише безпосереднє втручання Господа Бога може привести до 

одноманітного тлумачення його положень в Ізраїлі, Бельгії, Єгипті та на 

Барбадосі» [219, с. 369]. 

Вищезазначене дозволяє говорити, що причини та механізми появи 

дисгармонії у правозастосовній практиці є різноманітними. Яким чином на 

практиці реалізувати правила єдиного тлумачення міжнародних договорів та 

досягти одноманітної практики застосування уніфікованих норм? 

Як слушно зауважує Л.П. Ануфрієва, мета правового регулювання 

міжнародного приватного права полягає у вирішенні колізійної проблеми [43, 

с. 65]. В.П. Звєков наголошує, що «колізійна проблема проявляється у 

необхідності вибору не між окремими правовими нормами, а між правовими 

системами, що включають, поряд із позитивним правом, й інші компоненти – 

наприклад, правозастосовну практику, доктрину, які не беруться до уваги під час 

визначення та встановлення змісту права, що підлягає застосуванню» [202, 

с. 22]. 

У міжнародному приватному праві для усунення колізії використовується 

матеріально-правовий метод. Даний метод реалізовується шляхом уніфікації 

національно-правових норм. Але неможливо не зазначити, що процес уніфікації 

стосується лише правових норм, в той час як практика правозастосування 

залишається за межами процесу уніфікації. Ми вважаємо, що одноманітності 
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практики правозастосування неможливо досягти за відсутності відповідного 

механізму впливу на неї. 

Яким може бути механізм впливу на правозастосовну практику держав-

учасниць договорів про уніфікацію? Очевидним є те, що для усунення 

конфліктів інтерпретацій потрібно усунути причини, що їх викликають. 

Однією з таких причин є брак інформації про практику правозастосування 

уніфікованих норм судами різних державах. К. Б’янка, М. Бонелль, 

Дж. Гоннольд та Дж. Перілло пропонують усунути цю проблему шляхом 

систематизації та періодичного опублікування такої практики [220, с. 90-92; 221, 

с. 142-145; 222, с. 281]. Н.Г. Вілкова, в свою чергу, називає збір та узагальнення 

практики застосування уніфікаційних конвенцій якісно новим явищем [184, 

с. 43]. Сьогодні подібна робота поступово налагоджується в рамках 

міжнародних організацій. Як приклад можна зазначити ММК, на сайті якого 

публікуються ключові судові рішення, в яких розглядаються питання 

застосування конвенцій з уніфікації морського права [223]. На думку 

Р. Гіллмена, недоліком такого способу вирішення проблеми розбіжностей у 

практиці правозастосування є той факт, що конвенції не зобов’язують суди 

держав – учасниць використовувати таку інформацію [224, с. 47]. 

В цьому контексті варто підкреслити, що всі підготовчі матеріали, що 

передують прийняттю міжнародних договорів, зазвичай публікуються 

міжнародними організаціями під егідою яких відбувається робота над 

конкретним договором. Але такі публікації, нажаль, не отримують широкого 

розповсюдження і часто є недоступними для правозастосовних органів. Але у 

цьому напрямкові ситуація змінюється на краще, сьогодні розпочато публікацію 

підготовчих матеріалів на офіційних сайтах ММК та ЮНСІТРАЛ [225; 226]. 

Найбільш радикальний підхід до вирішення проблеми одноманітного 

тлумачення пропонує Ч. Блек. Він вважає, що для забезпечення одноманітності 

тлумачення Гаазьких правил потрібно створити «міжнародний апеляційний суд» 

(англ. – International Court of Appeals) який би мав право переглядати рішення 

національних судів, що застосовують Гаазькі правила [219, с. 365; 227, с.191-
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192]. Ми вважаємо дану пропозицію такою, що дуже складно підлягає реалізації, 

зважаючи на досвід створення міжнародних судових інституцій та передачі їм 

певних повноважень національних органів, оскільки подібні інституції 

обмежують суверенітет держав та національну судову гілку влади. 

В якості альтернативного способу рішення зазначеної проблеми можна 

запропонувати створення у структурі ЮНСІТРАЛ підкомітету, який, на основі 

вивчення практики застосування норм міжнародних договорів, імплементованих 

у національне право, судами різних країн і беручи до уваги об’єкт та цілі таких 

договорів, надаватиме рекомендації із тлумачення конкретних міжнародних 

договорів, що містять уніфіковані правові норми. Зазначений підкомітет 

ЮНСІТРАЛ має складатися із спеціалістів, які брали безпосередню участь у 

розробці уніфікованих правил. 

Вплив на національну правозастосовну практику при цьому може 

відбуватися шляхом звернення до рекомендацій ЮНСІТРАЛ судами окремих 

країн (зокрема верховними судами) та розробки узагальнень із розгляду 

конкретних справ для використання судами нижчих інстанцій у властивій 

конкретній правовій системі формі. Обов’язок національних судів 

дотримуватися рекомендацій ЮНСІТРАЛ може базуватися на «міжнародному 

характерові» уніфікованих норм, який суди мають враховувати під час їхнього 

тлумачення. Варто окремо зазначити, що по своїй суті такий підкомітет не 

повинен розглядати конкретні справи в якості судової установи, а має лише 

систематизувати та узагальнювати практику правозастосування і давати їй 

юридичну кваліфікацію. При цьому у нових міжнародних договорах варто 

передбачити механізм надання верховними судами держав-учасниць огляду 

практики застосування договорів про уніфікацію на регулярній основі 

(наприклад раз на три роки). 

Запропонований підхід до забезпечення одноманітності тлумачення також 

може застосовуватися до діючих міжнародних договорів, що є його неодмінною 

перевагою. 

Втім, сьогодні у світі поки не існує дієвого механізму впливу на практику 
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застосування уніфікованих норм, тому кінцевої мети міжнародно-договірної 

уніфікації, якою є одноманітність правозастосовної практики, на даному етапі 

досягти об’єктивно неможливо. 

Бажаним результатом глобальної уніфікації є наявність одноманітних 

правових норм у законодавстві кожної держави, що бере участь у певних 

відносинах. На перешкоді досягнення цієї мети лежать проблеми, які властиві 

відносинам, в регулюванні яких відбувається уніфікація. Загалом можна 

виокремити три наступні проблеми: проблему фактичної сфери дії договору, що 

містить уніфіковані норми; проблему вступу міжнародних договорів у силу та 

проблему багатоваріантності уніфікації. Всі ці проблеми мають політико-

правовий характер. Основним питанням, що стоїть на шляху досягнення 

глобальної одноманітності правового регулювання (тобто прийняття та введення 

в дію насправді універсального договору про уніфікацію), є питання участі або 

неучасті кожної конкретної держави у процесі уніфікації. 

Під час дослідження зазначених проблем у юридичній літературі було 

висловлено різні точки зору щодо способів їхнього вирішення. 

Рішення про участь або неучасть у певному міжнародному договорі кожна 

держава приймає, зважаючи, насамперед, на власні економічні інтереси та 

інтереси своїх резидентів, що беруть участь у тих відносинах, регулювання яких 

уніфікує міжнародний договір. Держава стане учасницею міжнародного 

договору про уніфікацію, якщо для неї переваги, які вона отримує внаслідок 

уніфікацію правового регулювання певних відносин (наприклад інтенсифікація 

експорту) переважатимуть недоліки, спричинені відсутністю уніфікованого 

регулювання. Як слушно зазначив з цього приводу О.Л. Маковський, кількість 

держав – учасниць міжнародного договору, що містить уніфіковані норми, 

залежатиме від того, наскільки зміст договору є цікавим та вигідним для 

широкого кола держав [203, с. 20]. 

Яким є механізм збільшення кількості держав, що беруть участь в 

уніфікації? Насамперед варто підкреслити, що основна роль в процесі уніфікації, 

зокрема приватного морського права, належить міжнародним організаціям. В 
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рамках таких організацій відбувається підготовка проектів уніфікованих норм, 

пошук компромісів, які б задовольняли держави із різною структурою 

економіки, відбуваються обговорення та переговори тощо. Звідси випливає, що 

найбільшого успіху може досягти уніфікація, що здійснюється в рамках 

найбільшої міжнародної організації – ООН та її структур. Відповідно, 

міжнародні організації перед початком та в процесі роботи над договорами, що 

уніфікують регулювання певних відносин, мають широкі можливості до 

залучення до цього процесу широкого кола держав з різних куточків світу, що 

сприяє майбутньому поширенню договору серед більшої кількості держав. 

Паралельно варто зазначити про випадки долучення держав до процесу 

уніфікації вже після прийняття остаточного тексту міжнародного договору, що 

містить уніфіковані норми. В такому випадку окрім ключового фактору 

відповідності моделі правового регулювання певних відносин, що міститься у 

договорі, економічним інтересам держави, велику роль відіграють також 

політичні чинники, адже участь у договорі покладає на державу певні 

міжнародні зобов’язання. 

Участь держав у процесі уніфікації може відбуватися у двох формах – 

шляхом приєднання держави до міжнародного договору, що містить уніфіковані 

норми, та шляхом гармонізації положень національного законодавства із 

положеннями міжнародного договору. Яскравим прикладом останньої форми є 

вітчизняний КТМ. Хоча Україна не є учасницею Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) 

правил, положення КТМ стосовно регулювання відповідальності морського 

перевізника за договором морського перевезення вантажу в цілому базуються на 

положеннях Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил. 

Наступною проблемою, яка також має під собою насамперед політичну 

основу, є проблема вступу міжнародних договорів, що містять уніфіковані 

норми, у силу, адже сам факт прийняття остаточного тексту міжнародного 

договору хоча і фіксує досягнутий компроміс, не є кінцевою стадією процесу 

уніфікації. 

За загальною процедурою міжнародні договори, до яких приєднуються 
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держави, мають пройти процедуру внутрішнього затвердження законодавчими 

органами держав шляхом ратифікації, адже положення таких договорів в 

результаті повинні стати частиною національного законодавства держав – 

учасниць. Так, п. е ч. 2 ст. 9 Закону України «Про міжнародні договори 

України» передбачає, що ратифікації підлягають міжнародні договори України, 

виконання яких зумовлює зміну законів України або прийняття нових законів 

України. Більшість міжнародних договорів про уніфікацію, зокрема правил про 

відповідальність морського перевізника за вантаж, прямо передбачають 

необхідність їхньої ратифікації
1
. 

Положення міжнародного договору набувають для його учасників 

обов’язковості після вступу такого договору у силу. Відповідно, зобов'язання 

держав – учасниць договору щодо гармонізації положень національного 

законодавства із положеннями міжнародного договору також виникає після 

вступу договору у силу, а інші держави – учасниці отримують право вимагати 

від неї дотримання положень договору. 

Порядок вступу договору у силу зазвичай встановлюється у самому 

договорі. Виникає дилема: для того, аби ціль договору була досягнута якомога 

скоріше, зрозумілим є включення у договір умови про його ратифікацію 

достатньо невеликою кількістю держав. Втім, як слушно наголошує 

О.Л. Маковський, «одноманітність правового регулювання є цінною лише тоді, 

коли вона отримує поширення у значній кількості держав» [203, с. 11]. 

Окрім О.Л. Маковського, проблему вступу у силу міжнародних договорів, 

що уніфікують норми міжнародного приватного морського права, досліджував 

також Р. Черчилль [228, с. 41-49]. В ході дослідження даної проблеми, 

О.Л. Маковський підрахував, що загалом термін вступу в силу міжнародних 

договорів у галузі міжнародного приватного морського права становить 6-

7 років [203, с. 16-17]. Гамбурзькі правила, що вступили в силу у 1992 р. (лише 

через 14 років після їхнього прийняття), лише погіршили дану статистику. На 

                                                           
1
 Див. напр.: ст. 11 Гаазьких правил, ст. 11 Правил Вісбі, ст. 6 Протоколу СДР, ст. 28 Гамбурзьких правил та ст. 

88 Роттердамських правил. 
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сьогодні з моменту прийняття Роттердамських правил (у 2008 р.) пройшло вже 

майже 8 років, а з двадцяти держав-учасниць, які мають ратифікувати 

Роттердамські правила для їхнього вступу у силу, як зазначалося вище, 

ратифікували правила лише три держави. Відповідно, немає підстав говорити 

про вступ Роттердамських правил у силу найближчим часом, адже навіть США, 

які були одними з основних ініціаторів розробки Роттердамських правил, вже 

майже сім років затримують ратифікацію Роттердамських правил. Виникає 

логічне запитання – що є причиною таких суттєвих затримок вступу у силу 

міжнародних договорів у галузі торговельного мореплавства? 

На думку Р. Черчилля, однією з причин цього є природна інертність та 

бюрократизм міністерств закордонних справ багатьох держав в процесі 

ратифікації. При цьому будь-який фактор, який поглиблює таку інертність, 

такий, наприклад, як покладення конвенцією на державу значних зобов’язань, 

може спричинити відносно тривалу затримку її ратифікації [228, с. 45]. 

О.Л. Маковський виявив дві інші причини тривалого вступу в силу 

договорів про уніфікацію. Перша з них тісно пов’язана із самою суттю договорів 

про уніфікацію – участь в них неминуче пов’язана із внесенням змін до 

національного права. Процес гармонізації положень внутрішнього 

законодавства у абсолютній більшості випадків вимагає багато часу, тривалість 

якого може обчислюватися місяцями або навіть роками. 

Ці причини, зазначені Р. Черчиллем та О.Л. Маковським, лежать у 

юридико-технічній площині на внутрішньодержавному рівні. Вони за жодних 

обставин не обґрунтовують той факт, що фактичний час вступу у силу багатьох 

міжнародних договорів займає більше десяти років. 

На нашу думку, причини такого тривалого вступу у силу міжнародних 

договорів, що регулюють питання відповідальності морського перевізника, 

потрібно шукати у міжнародній, а не внутрішньодержавній площині. Для 

підтвердження цього варто звернути увагу на другу причину, виявлену 

О.Л. Маковським: «Не менш суттєво, що держава, аби наважитися на… зміну 

свого права, має бути впевненою у тому, що аналогічні кроки зроблять інші 
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держави, тобто в тому, що відповідний уніфікаційний договір отримає широке 

світове визнання. Ризик стати учасницею міжнародного договору (паралельно 

внісши зміни до внутрішнього законодавства), який або взагалі не вступить у 

силу, або не отримує широкого поширення, змушує держави займати 

вичікувальну позицію щодо нещодавно укладених угод» [203, с. 18]. 

Напрошується логічне питання, чи можна прискорити вступ міжнародних 

договорів у силу? О.Л. Маковський вбачає вихід у координації дій держав, 

спрямованої на повідомлення ними одна одну про наміри стосовно участі в 

уніфікаційних договорах. На його думку, ця функція повинна бути покладена 

насамперед на міжнародні організації, які виступають депозитаріями 

відповідних міжнародних договорів [203, с. 18]. З цим поглядом варто 

погодитися. Ми вважаємо, що в рамках реалізації даної пропозиції особливу 

увагу варто приділити координації дій найбільших держав світу, ратифікація 

міжнародних договорів якими могла би стати каталізатором для їхньої 

ратифікації іншими державами. 

Наступною проблемою уніфікації є втрата вже діючим міжнародним 

договором актуальності (наприклад через наявність у ньому прогалин, зміну 

економічних реалій, досягнення технічного прогресу тощо) для достатньої 

кількості його учасників. 

Вирішенням даної проблеми є приведення положень відповідного 

міжнародного договору у відповідність до нових вимог його учасників. Існує два 

способи зміни положень міжнародних договорів: власне внесення змін в 

існуючий міжнародний договір та укладення нового договору, який замінює 

існуючий. Як правило, внесення змін відбувається для того, аби усунути 

виявлені в процесі застосування прогалини та недоліки, а також пристосувати 

договір до вимог сьогодення, як у технологічному плані (яскравим прикладом є 

Правила Вісбі), так і для задоволення економічних потреб (прикладом є 

Протокол СДР). Якщо потрібно кардинально змінити баланс інтересів, який 

забезпечується існуючим міжнародним договором, на допомогу приходить 

укладення нового договору, адже зацікавлені в укладенні нового договору 
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держави, зазвичай не є учасницями договору, що не відповідає їхнім інтересам 

(прикладом такого способу є прийняття Гамбурзьких правил, які були покликані 

здебільшого забезпечити інтереси держав, що розвиваються). 

Втім, обидва способи мають своїм наслідком проблему забезпечення 

швидкого прийняття усіма державами положень нового режиму регулювання, 

замість існуючого. Дана проблема породжує одночасну паралельну дію у різних 

державах декількох режимів регулювання одних й тих самих відносин. Дана 

проблема набуває особливої актуальності у галузі морських перевезень вантажів 

у зв’язку із існуючою сьогодні кількістю паралельних режимів регулювання 

даних відносин (Гаазькі (Гаазько-Вісбійські), Гамбурзькі та Роттердамські 

правила). 

За таких умов спеціалісти ставлять запитання, чи є у розробників, а пізніше 

– учасників конвенції про уніфікацію якісь засоби, що дозволили б прискорити 

перехід від старої конвенції до нової? Загальноприйнятим є погляд 

О.Л. Маковського, який вважає, що радикальних засобів вирішити дане питання 

не існує і не може існувати, адже їхнє існування суперечить принципові 

суверенітету держав шляхом нав’язування їм участі в одному міжнародному 

договорі замість іншого. Але далі автор слушно наголошує на спробі вирішення 

цієї проблеми, зробленій у ст. 31 Гамбурзьких правилах яка вимагає від 

учасників цих правил денонсувати Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила [203, с. 

24]. Аналогічне положення міститься у ст. 89 Роттердамських правил, що 

вимагає від учасників денонсувати як Гаазькі (Гаазько-Вісбійські) правила, так і 

Гамбурзькі правила. 

На наш погляд, вирішення проблеми паралельного існування декількох 

режимів уніфікації відносин у сфері торговельного мореплавства, повинне 

розглядатися в контексті двох наступних аспектів: існування механізму, який 

попереджає одночасну появу конкуруючих режимів уніфікацію, та забезпечення 

ефективного та максимально швидкого переходу від одного режиму 

регулювання до іншого, у випадку внесення змін. 

У зв’язку із першою частиною – незважаючи на існування готового проекту 
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реформи Гаазьких правил, підготовленого ММК, ЮНКТАД, великою мірою 

всупереч позиції провідних торговельних держав, ініціював підготовку 

Гамбурзьких правил. В результаті конкуренції між Гаазькими та Гамбурзькими 

правилами існуючий ступінь одноманітності лише зменшився. Звідси можна 

зробити висновок, що попередити проблему конкуренції може лише 

співробітництво міжнародних організацій в процесі уніфікації правового 

регулювання. В якості вдалого прикладу такого співробітництва можна навести 

Роттердамські правила, що були розроблені ЮНСІТРАЛ, адже підготовча 

робота над Роттердамськими правилами, за дорученням ЮНСІТРАЛ, була 

проведена ММК, а в сесіях Робочої групи з транспортного права ЮНСІТРАЛ 

брали участь представники більшості зацікавлених міжнародних організацій. 

Говорячи про другий аспект, варто зазначити, що внесення змін або повна 

заміна існуючого міжнародного режиму регулювання повинна мати місце лише 

у випадку об’єктивної потреби, а саме, коли прогалини або інші проблеми 

правозастосування існуючого режиму неможливо вирішити іншим шляхом, 

наприклад за допомогою тлумачення. При цьому вирішальним фактором має 

бути реальна готовність держав до внесення змін або заміни уніфікованого 

режиму регулювання та подальшої гармонізації національних законодавств із 

новими уніфікованими нормами. 

Гамбурзькі правила не отримали широкого поширення через те, що їхня 

розробка та прийняття відбувалися з ініціативи низки країн, що розвиваються, 

які не мали достатнього економічного потенціалу, який би став основою для 

універсального визнання Гамбурзьких правил, втім їхніх голосів у ЮНКТАД 

вистачило для прийняття політичного рішення про перегляд Гаазько-

Вісбійських правил. Коріння проблеми ефективної заміни одного уніфікованого 

режиму регулювання іншим бере свій початок у політичній площині і перед 

початком роботи над кожним новим уніфікованим режимом потрібно спочатку 

дійти згоди держав про необхідність такого режиму, а потім втілити цю згоду у 

життя шляхом узгодженої ратифікації нового міжнародного договору 

(протоколу про внесення змін до існуючого договору) в найкоротший строк. 
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Передумовою багатоваріантності уніфікації є існування проблеми, на якій 

наголошує Л.П. Ануфрієва: «У галузях права, де правова регламентація 

одноманітними нормами відбувається давно, з’являється потреба напрацювання 

спеціальних положень, розрахованих на застосування до раніше невідомих 

аспектів відносин» [43, с. 29]. Яскравим прикладом цього твердження є 

«контейнерна революція», яка стала однією з ключових причин для перегляду 

Гаазьких правил шляхом прийняття Правил Вісбі. 

Втім, частий перегляд змісту уніфікованих норм взагалі є згубним для 

уніфікації. Ми вважаємо, що оптимальним рішенням є підготовка тексту 

уніфікованих норм, який би мав великі можливості до адаптації до змін 

технологічного, економічного та іншого характеру. Адже високий рівень 

адаптивності тексту міжнародного договору скорочує кількість змін, які 

потрібно вносити до тексту такого договору в ході його застосування. 

Чи існує спосіб підвищення адаптивності діючих міжнародних договорів у 

галузі торговельного мореплавства, що дозволить мінімізувати необхідність 

внесення до них змін або взагалі виключить її? 

Ми вважаємо, що механізму радикального вирішення цієї проблеми наразі 

не існує, тобто адаптивні можливості текстів конвенцій є обмеженими. Втім, за 

наявності тлумачення діючої уніфікованої норми, яке задовольняє всіх учасників 

регульованих відносин, потреба у зміні уніфікованих правових норм суттєво 

зменшується. 

 

3.2.2. Участь міжнародних організацій в процесі уніфікації 

норм про відповідальність морського перевізника 

 

Дослідженню ґенези створення та розвитку міжнародних режимів 

регулювання відповідальності перевізника за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу присвячені праці Ф. Берлінг’єрі, С. Дора, 

А. Лілара та К. ван ден Боша, Ж. Ріпера, О.М. Садікова, М. Стерлі, 

Р.С. Стоянової, В. Тетлі та інших [75; 229, с. 5; 230, с. 148-156; 105; 231; 232, 

с. 159-178; 209, с. 729-802; 190, с. 553-579; 195]. Всі вони наголошують, що 
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розуміння потреби уніфікації правового регулювання торговельного 

мореплавства, та, зокрема, інституту відповідальності морського перевізника, 

з’явилося ще у середині XIX ст. 

Міжнародно-правова уніфікація норм є неможливою без участі 

міжнародних організацій. Уніфікація норм про відповідальність морського 

перевізника не є виключенням. Дослідження ролі міжнародних організацій в 

процесі уніфікації таких норм зумовлює необхідність аналізу етапів історичного 

розвитку процесу міжнародно-правової уніфікації таких норм. 

Перший етап уніфікації бере свій початок у 60-х рр. ХІХ ст. Одним з 

перших кроків у цьому напрямкові можна назвати прийняття рішення 

італійським парламентом у 1863 р. рішення про доцільність скорочення 

кількості різноманітних національних законів у галузі мореплавства шляхом 

укладення багатосторонніх міжнародних договорів. Через десять років подібне 

рішення було прийняте урядом Королівства Нідерланди [231, с. 5, 7]. 

Кінець ХІХ ст. ознаменувався тим, що саме в цей період проблема 

відсутності уніфікації правового регулювання торговельного мореплавства 

набула найбільшої актуальності. В основі цього лежали насамперед економічні 

причини, адже якщо протягом XVIII ст. тоннаж торговельного флоту у світі 

подвоївся, то протягом XIX ст. його обсяг зріс більше ніж у сім разів [233, с. 29]. 

Влучно ситуацію, що склалася у XIX ст., описує Ф. Енгельс: «разюче зростання 

засобів сполучення – морські судна, залізниця, телеграф, Суецький канал – 

вперше створило дійсно світовий ринок» [234, с. 32]. 

Важливим аспектом був також історичний розподіл держав на держави, де 

переважали інтереси перевізників, та держави, де перевагу мали інтереси 

виробників товарів та власників вантажів. Це безумовно призводило до суттєвої 

відмінності у правовому регулюванні морських перевезень вантажів в таких 

державах. Якщо у судновласницьких державах (насамперед, в Сполученому 

Королівстві) чисельні договірні виключення з відповідальності перевізника 

визнавалися судами дійсними [92], то у державах, де переважали інтереси 

власників вантажів (насамперед, США), судова практика йшла у прямо 
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протилежному напрямку. 

На фоні суттєвого зростання міжнародного товарообігу недостатня 

визначеність правових та, в кінцевому результаті, економічних наслідків 

експлуатації морського транспорту не могла задовольняти ані морську ані 

торговельну галузі. Відповідно, забезпечення сталості та одноманітності 

правового регулювання морських перевезень вантажів, та, зокрема, 

відповідальності морського перевізника, відповідало інтересам обох сторін [56, 

с. 38]. 

Перші кроки до регулювання відповідальності морського перевізника було 

зроблено у 1880-х рр. Так у 1882 р. у Сполученому Королівстві на 

Ліверпульській конференції було затверджено форму коносаменту, яка вже 

містила положення про «належне піклування» перевізника про вантаж та 

обмежувала відповідальність перевізника за принципом місця або одиниці 

вантажу. У 1885 р. на конгресі у морській столиці Німеччини – м. Гамбург було 

схвалено т. зв. «Гамбурзькі морські правила» (які не варто плутати із сучасними 

Гамбурзькими правилами 1978 р.), які, втім, не мали поширення за межами 

Німеччини [56, с. 147]. 

Спеціальні секції з питань приватного морського права працювали у складі 

конгресів з торговельного права, що скликалися за ініціативою бельгійського 

уряду під час промислових виставок у 1885 р. (м. Антверпен) та 1888 р. 

(м. Брюссель) [232, с. 164-165]. До роботи на цих конгресах активно залучалася 

Асоціація міжнародного права, створена у Брюсселі у 1873 р. Метою зазначеної 

асоціації, відповідно до ст. 3.1 статуту, є «вивчення, роз’яснення та розвиток 

міжнародного права, як публічного, так і приватного, поглиблення глобального 

розуміння важливості та збільшення поваги до міжнародного права» [235]. Втім, 

попри заклики до уніфікації приватного морського права, які лунали на 

зазначених конгресах, жодного практичного результату так і не було досягнуто 

[56, с. 38-39]. В результаті Асоціація міжнародного права надовго втратила 

інтерес до морського права. 

Виходячи з вищезазначеного можна дійти висновку, що основною рисою 
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першого етапу уніфікації правового регулювання торговельного мореплавства 

були спроби проведення такої уніфікації за межами будь-якої постійно діючої 

спеціалізованої міжнародної організації. 

Другий етап уніфікації норм про відповідальність морського перевізника 

розпочався на початку ХХ ст. та ознаменувався прийняттям першого 

універсального договору про уніфікацію – Гаазьких правил. У 1897 р. у 

Антверпені було засновано ММК – міжнародну неурядову організацію, що 

об’єднує асоціації морського права різних країн [236]. Відповідно до ст. 1 

Статуту ММК, його метою є «сприяння усіма можливими засобами та діями 

всебічній уніфікації морського права» [237]. Проекти документів, що містять 

уніфіковані правові норми, розроблені під егідою ММК, обговорюються та 

схвалюються на міжнародних конференціях ММК. 

ММК є неурядовою неприбутковою організацією (ст. 1 Статуту), тому 

рішення його міжнародних конференцій не мають для держав обов’язкової сили. 

З метою залучення держав до розгляду проектів міжнародних договорів, 

підготовлених під егідою ММК, уряд Королівства Бельгія, починаючи з 1905 р., 

періодично скликає сесії Дипломатичної конференції з морського права (т. зв. 

Брюссельські конференції). Як зазначає Ж. Ріпер, офіційно конференції мають 

назву «сесії» і те, що вони мають порядкові номери, надає їм рис постійності. У 

дійсності, з точки зору міжнародного права, кожна така сесія є самостійною та 

автономною, тобто є окремою міжнародною конференцією, а не черговим 

етапом роботи постійно діючої міжнародної організації [233, с. 167]. 

Прийняті на зазначеній конференції міжнародні угоди носять назву 

«Брюссельські конвенції з морського права». 

На початку ХХ ст. основною метою ММК та Брюссельської конференції 

була розробка уніфікованих правил перевезення вантажу на основі 

коносаментів. Але через супротив Сполученого Королівства, де переважали 

інтереси судновласників, Брюссельські конференції 1909 р. та 1913 р. змогли 

лише обговорити цю важливу тему [105, с. 19]. 

Наступним кроком на шляху до уніфікації правил про морські перевезення 
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вантажів стала Гаазька конференція Асоціації міжнародного права (30 серпня – 

3 вересня 1921 р.). До участі в цій конференції були залучені представники 

перевізників та судновласників, страховиків та власників вантажів з різних 

держав. Результатом роботи конференції стала розробка Гаазьких правил (не 

плутати з Брюссельською конвенцією 1924 р.) та затвердження «модельного 

коносаменту». Обидва з зазначених документів держави могли використовувати 

на добровільній основі. 

Втім, положення Гаазьких правил 1921 р. були далекими від досконалості і 

не відповідали інтересам ані перевізників, ані власників вантажів, тому для 

їхнього перегляду вже у 1922 р. у Лондоні було скликано Конференцію ММК, в 

ході якої вони були суттєво змінені. На зазначеній Конференції ММК також 

було прийнято рішення передати розгляд питання уніфікації правового 

регулювання морських перевезень вантажів Брюссельській конференції, яка 

відбувалася того ж місяця. Під час Брюссельської конференції 1922 р. змінений 

текст Гаазьких правил 1921 р. був нищівно розкритикований, а для подальшої 

роботи над цим питанням було створено спеціальну комісію. Як зазначає 

Г.Г. Іванов, комісії не вдалося вирішити проблеми через загрозу порушити 

існуючий компроміс [56, с. 148]. Зрештою, лише 25 серпня 1924 р. на 

Брюссельській конференції було прийнято Міжнародну конвенцію про 

уніфікацію деяких правил про коносамент (власне – Гаазькі правила), яка 

вступила у силу 2 червня 1931 р. 

Втім, вже наприкінці 1950-х рр. знову з’явилася потреба перегляду 

Гаазьких правил. Підготовка змін відбувалася в рамках ММК. На конференції 

ММК у Рієці (Югославія) у 1959 р. було погоджено нову редакцію ст. 10 

Гаазьких правил, що змінювала сферу їхнього застосування. Але затвердження 

змін до Гаазьких правил було сформульовано лише на Конференції ММК у 

1963 р., що відбувалася у Стокгольмі (Швеція). Протокол про зміну Гаазьких 

правил (Правила Вісбі) було остаточно прийнято 23 лютого 1968 р. вже в ході 

Брюссельської конференції. 

О.Л. Маковський зазначає, що із прийняттям Правил Вісбі завершився 



198 

тривалий етап уніфікації морського права під егідою міжнародних організацій, 

розпочатий за ініціативою здебільшого розвинених капіталістичних країн, 

пов’язаних із морською торгівлею та які мали великий торговельний флот [56, 

с. 42]. Організаційною формою здійснення уніфікації стала добре налагоджена 

система взаємодії ММК та Брюссельської конференції. 

Відголоском даного етапу стало внесення на XIII сесії Брюссельської 

конференції у 1979 р. змін до Гаазько-Вісбійських правил. В ході зазначеної 

конференції було прийнято Протокол СДР, який привів основу для обчислення 

меж відповідальності перевізника у відповідність із новими економічними 

реаліями. 

Третій етап уніфікації правового регулювання торговельного мореплавства 

розпочався у 1960-х рр. Г.Г. Іванов з цього приводу слушно зазначив «появу 

нових тенденцій, які змусили по іншому поглянути на проблему правового 

регулювання міжнародних морських перевезень» [56, с. 150]. Головною 

особливістю даного етапу є включення у роботу з уніфікації декількох великих 

міжнародних організацій, які прийшли на зміну єдиній ефективно 

функціонуючій до тих пір системи ММК – Брюссельської конференції. У 1960-х 

рр. основна роль в процесі уніфікації правового регулювання торговельного 

мореплавства була відведена Конференції ООН з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД) та Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). 

Активну роль у процесі уніфікації перевезень вантажів морем також відігравала 

Міжнародна морська організація (ІМО), яка була створена у 1958 р. в якості 

Міжурядової морської консультативної організації (ІМКО). 22 травня 1982 р. 

ІМКО була реорганізована у ІМО [238, с. 365-370]. При цьому ММК було 

надано дорадчого статусу у всіх перелічених міжнародних організаціях. 

ЮНКТАД, в якості постійного органу Генеральної Асамблеї, було створено 

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 1995 (ХІХ) від 30 грудня 1964 р. [239]. 

Метою ЮНКТАД є заохочення міжнародної торгівлі як важливої складової 

економічного розвитку. До завдань ЮНКТАД входить розробка принципів, що 

стосуються міжнародної торгівлі та відповідних проблем економічного 
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розвитку, та координація політики держав і міжнародних організацій в сфері 

торгівлі. Вищим органом ЮНКТАД є сесія, виконавчим – Рада з торгівлі та 

розвитку ЮНКТАД (далі за текстом – Рада з торгівлі) [238, с. 340-345]. 

ЮНСІТРАЛ було створено Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2205 

(ХХІ) від 17 грудня 1966 р. [240]. Метою створення ЮНСІТРАЛ було визначено 

сприяння прогресивному розвиткові та уніфікації права міжнародної торгівлі. 

ЮНСІТРАЛ розпочала свою роботу у 1968 р. Для виконання поставлених цілей 

на ЮНСІТРАЛ, зокрема, було покладено роботу з підготовки та сприяння 

прийняттю нових міжнародних конвенцій, типових та одноманітних законів та 

сприяння кодифікації і широкому схваленню умов, правил, звичаїв та практики 

міжнародної торгівлі, а також координації діяльності організацій, що працюють 

у цій сфері. 

29 квітня 1965 р. Рада з торгівлі своїм рішенням створила спеціальний 

Комітет з морських перевезень (далі за текстом – Комітет) [241]. ЮНКТАД 

почала розглядати питання правового регулювання торговельного мореплавства 

у вересні 1966 р. На ІV сесії Комітету представник Об’єднаної Арабської 

Республіки зазначив, що існуюче морське право (в тому числі Гаазькі правила) 

краще захищають судновласника та перевізника, ніж відправника вантажу, та 

запропонував включити до порядку денного ІІ сесії ЮНКТАД та до програми 

роботи Комітету питання про законодавство з морських перевезень, яке б 

«усувало прогалини минулого та передбачало дійсно міжнародну систему, що 

була б однаково вигідною для розвинених країн, та для країн, що розвиваються» 

[242; 56, с. 45-46]. 

Але розвинені країни (насамперед США, Сполучене Королівство, Франція, 

ФРН та інші) хоча й не заперечували проти факту існування деяких недоліків 

міжнародного права, що регулює морські перевезення, але виступали проти 

радикального перегляду конвенцій, існуючих у цій сфері, а також проти участі 

ЮНКТАД у подальшій розробці міжнародного морського права. Вони 

виступали за використання для цього «спеціалізованих форумів», які мають 

необхідний досвід та знання, зокрема, ІМКО, ММК, ЮНСІТРАЛ. 
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В результаті було прийняте компромісне рішення. На основі рекомендації ІІ 

сесії ЮНКТАД (п. 1а Резолюції ЮНКТАД 14 (ІІ) від 25 березня 1968 р. 

«Міжнародне законодавство в галузі морських перевезень») VII сесія Ради з 

торгівлі доручила Комітетові заснувати Робочу групу ЮНКТАД з міжнародного 

законодавства в галузі морських перевезень (далі за текстом – Робоча група 

ЮНКТАД) [243]. Робоча група ЮНКТАД була заснована на ІІІ сесії Комітету 

25 квітня 1969 р. [244]. Компроміс полягав у тому, що питання правового 

регулювання комерційних та економічних аспектів приватного морського права, 

передавалися до компетенції ЮНКТАД, через важливість для ЮНКТАД таких 

питань регулювання міжнародної торгівлі в контексті країн, що розвиваються. 

При цьому, розробку проектів нових міжнародних договорів (на основі 

рекомендацій Робочої групи ЮНКТАД) було покладено на ЮНСТІРАЛ. При 

цьому, Робоча група ЮНКТАД мала визначити основні напрямки перегляду 

Гаазьких правил [56, с. 45-49]. 

Керуючись рішеннями ІІ сесії ЮНКТАД та VII сесії Ради з торгівлі, 

ХХІІІ сесія Генеральної Асамблеї ООН рекомендувала ЮНСІТРАЛ «розглянути 

питання про включення міжнародного законодавства у галузі морських 

перевезень до числа першочергових тем у програму її роботи» [245]. В ході 

ІІ сесії ЮНСІТРАЛ Резолюцією від 27 березня 1969 р. було створено Робочу 

групу ЮНСІТРАЛ з міжнародного права у галузі морських перевезень (далі за 

текстом – Робоча група ЮНСІТРАЛ) [246]. Загалом, з березня 1969 р. по лютий 

1975 р. відбулося вісім сесій Робочої групі ЮНСІТРАЛ. Вже протягом третьої – 

восьмої сесії Робочої групи ЮНСІТРАЛ були розглянуті питання уніфікації 

правил про коносаменти та відбувалася робота над текстом нового 

міжнародного договору з регулювання цього питання. В результаті, Проект 

Конвенції ООН про морське перевезення вантажів було розглянуто та схвалено 

на ІХ сесії ЮНСІТРАЛ (12 квітня – 7 травня 1976 р.). Загалом, на підготовку та 

прийняття нової конвенції знадобилося вісім років, в тому числі більше 

чотирьох років пішло на роботу ЮНСІТРАЛ [56, с. 49-50]. 

30 березня 1978 р. на Гамбурзькій Конференції ООН з морського 
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перевезення вантажів було затверджено та відкрито до підписання Гамбурзькі 

правила. 

Характерною рисою третього етапу уніфікації правового регулювання 

морських перевезень вантажів була повна відсутність кооперації між ЮНКТАД 

та ЮНСІТРАЛ, діючими в рамках ООН, та ММК, який є неурядовою 

організацією. Наслідком цього стала паралельна та нескоординована робота над 

Правилами Вісбі та Гамбурзькими правилами, що призвело до цілої низки 

проблем та фактичної деуніфікація правового регулювання морських 

перевезень. 

Останній етап уніфікації правил про відповідальність морського 

перевізника під егідою міжнародних організацій, що ознаменувався прийняттям 

найбільш прогресивного на сьогоднішній день режиму регулювання 

відповідальності перевізника – Роттердамських правил, розпочався у 90-х рр. 

ХХ ст. 

В ході ХХІХ сесії ЮНСІТРАЛ (1996 р.) було оголошено, що діючі 

уніфіковані режими правового регулювання перевезення вантажів морем містять 

велику кількість суттєвих прогалин, які перешкоджають вільному рухові товарів 

та збільшують економічні видатки. ЮНСІТРАЛ у зв’язку із цим надіслала 

зацікавленим міжнародним організаціям запит із проханням надати інформацію 

про проблеми, що виникають у практиці міжнародних морських перевезень 

вантажів та щодо можливого вирішення цих проблем [79]. Це доводить, що 

лише наприкінці ХХ ст. світова спільнота нарешті врахувала негативний досвід 

попередніх років і поставила за основу роботи над новим режимом регулювання 

морських перевезень координацію та співробітництво всіх зацікавлених 

міжнародних організацій. 

У 1998 р. ММК (на прохання ЮНСІТРАЛ) було засновано Міжнародну 

робочу групу з питань транспортного права. Міжнародна робоча група ММК 

протягом 1998 – 2001 рр. працювала над проектом міжнародного договору з 

регулювання перевезення вантажів морем. Результатом більш ніж трирічної 

роботи робочої групи ММК став Проект документу ММК з транспортного 
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права, схвалений на Міжнародній конференції ММК, що відбувалася у Сінгапурі 

у 2001 році [247, с. 532-597]. З цього моменту подальшу роботу над 

затвердженням проекту нового уніфікованого договору в галузі морських 

перевезень вантажів було покладено ЮНСІТРАЛ. Результатом наполегливої 

роботи ЮНСІТРАЛ над проектом нової конвенції стало прийняття остаточного 

проекту на Генеральній Асамблеї ООН 11 грудня 2008 р. (резолюція ГА ООН 

A/RES/63/122) [135]. Нову конвенцію, що отримала назву «Конвенція про 

договори повністю або частково морського перевезення вантажів» або 

«Роттердамські правила» було відкрито для підписання на спеціальній 

конференції, проведеній в Роттердамі у вересні 2009 р. Саме Роттердамські 

правила сьогодні є найбільш прогресивним договором про уніфікацію правил 

відповідальності морського перевізника. 

Проаналізувавши роль міжнародних організацій можна сміливо говорити, 

що міжнародно-правова уніфікація регулювання перевезення вантажів морем, 

та, зокрема, відповідальності морського перевізника, неможлива без їхньої 

участі. На початкових етапах основну роль у цьому процесі відігравала система 

ММК-Брюссельської конференції, а сьогодні головну роль в даному процесі 

відіграють структури ООН, насамперед ЮНСІТРАЛ. При цьому лише за умов 

співробітництва всіх зацікавлених міжнародних організацій можна досягти 

ефективної та універсальної уніфікації правил про відповідальність морського 

перевізника за вантаж. 

Проведений вище аналіз дозволяє говорити, що проблеми, з якими 

стикається уніфікація правил про відповідальність морського перевізника 

лежать у юридико-технічній та політико-правовій площинах. 

Вирішення проаналізованих проблем, на наш погляд, є можливим завдяки 

посиленню ролі міжнародних організацій (насамперед ЮНСІТРАЛ) у процесі 

уніфікації правового регулювання морських перевезень вантажів. Цього можна 

досягти завдяки більш ефективному використанню міжнародними організаціями 

покладених на них функцій та шляхом розширення напрямків їхньої діяльності. 

Для цього, на наше переконання, потрібно вжити наступних кроків. 
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По-перше, проводити розробку нових проектів універсальних міжнародних 

договорів про уніфікацію в рамках структур ООН, спираючись на ідеї 

координації діяльності та співробітництва з іншими зацікавленими 

міжнародними організаціями, що дозволить: а) зробити процес уніфікації дійсно 

універсальним; та б) уникнути появи конкуруючих проектів уніфікації, як це 

мало місце у 1970-х рр. 

По-друге, використовувати міжнародні організації в якості форуму для 

досягнення політичної згоди щодо скорочення строків ратифікації договорів про 

уніфікацію (насамперед, найбільшими торговельними державами), а також 

координації обміну інформацією про процес ратифікації конвенцій між 

окремими державами, що дозволить прискорити вступ договорів у силу. 

По-третє, покласти на міжнародні організації, в рамках яких здійснюється 

уніфікація, функції з контролю над дотриманням державами-учасницями 

міжнародних договорів про уніфікацію взятих на себе зобов’язань, а саме – за 

правомірністю зроблених під час ратифікації застережень та за відповідністю 

результатів імплементації одноманітних правил у національне право 

положенням міжнародного договору. Це дозволить забезпечити передбачений 

договором ступінь текстуальної одноманітності уніфікованих норм. 

По-четверте, передбачити створення в рамках відповідних міжнародних 

організацій спеціальних підрозділів, які б на постійній основі вивчали 

правозастосовну практику судів різних держав та могли б надавати рекомендації 

щодо тлумачення міжнародних договорів, які б суди держав – учасниць могли 

використовувати в процесі розгляду справ, що стосуються морських перевезень 

вантажів. Ми вважаємо, що практична реалізація зазначених рекомендацій є 

єдиним ефективним механізмом досягнення одноманітності тлумачення 

уніфікованих норм про відповідальність морського перевізника. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

В Розділі 3 нами було проведено дослідження питань міжнародно-

правового та національно-правового регулювання інституту відповідальності 
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перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу, 

зокрема питань їхньої взаємодії, уніфікації норм про відповідальність 

перевізника, розвитку міжнародно-правових режимів регулювання 

відповідальності перевізника та ролі міжнародних організацій в процесі їхнього 

становлення. 

Дослідження ґенези міжнародних режимів відповідальності перевізника в 

контексті взаємодії національно-правового та міжнародного-правового 

регулювання інституту відповідальності морського перевізника дозволило нам 

визначити особливості взаємодії національно-правового та міжнародного 

правового механізмів регулювання відповідальності морського перевізника. 

Зокрема, під час вивчення історії прийняття Гаазьких (Гаазько-Вісбійських), 

Гамбурзьких та Роттердамських правил було проведено часові паралелі із 

історією прийняття основних національно-правових актів у галузі морських 

перевезень, які лягли в основу зазначених міжнародно-правових документів, 

зокрема Хартер Акту та Закону Канади про перевезення вантажів 1910 р. 

Особливістю процесу становлення Гаазьких правил є те, що вони 

приймалися під впливом національно-правового механізму регулювання 

відповідальності перевізника, який існував на той момент у США та Канаді. В 

той час, прийняття Гамбурзьких та Роттердамських правил розгорнуло вектор 

взаємодії зазначених механізмів у зворотній бік. Сьогодні саме міжнародно-

правовий механізм регулювання інституту відповідальності перевізника впливає 

на процес закріплення відповідних норм у національних законодавствах різних 

держав. 

Під час роботи над дослідженням було з’ясовано низку юридико-

технічних та політико-правових проблем, що виникають під час роботи над 

уніфікацією норм про відповідальність морського перевізника та подальшої 

рецепції таких норм національними законодавствами різних держав. 

До юридико-технічних проблем належить проблема можливості відступу 

державами від тексту уніфікованого міжнародного договору під час приєднання, 

проблема ступеню дотримання державами-учасницями положень таких 
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договорів та проблема конфлікту інтерпретацій положень міжнародних 

договорів під час їхнього застосування судами держав-учасниць, що призводить 

до появи протиріч у практиці застосування уніфікованих норм у різних 

державах. 

Шляхом вирішення зазначених проблем є більш ретельна розробка норм 

міжнародних договорів, що мають містити уніфіковане визначення більшої 

кількості термінів, встановлення механізмів узагальнення правозастосовної 

практики судами держав-учасниць міжнародних договорів, що уніфікують 

правила про відповідальність морського перевізника, шляхом покладення 

зобов’язань на держави-учасниці регулярно надавати міжнародній організації, 

відповідальній за зберігання відповідного міжнародного договору, узагальнену 

практику застосування положень відповідного договору національними судами. 

Для вирішення зазначених проблем нами запропоновано створення в 

структурі ЮНСІТРАЛ підрозділу, який, на основі дослідження практики 

застосування уніфікованих правил судами різних країн, міг би давати 

обґрунтовані рекомендації із тлумачення положень відповідного міжнародного 

договору. 

Серед політико-правових проблем уніфікації правил про відповідальність 

морського перевізника нами з’ясовані три основні проблеми – проблема 

фактичної сфери дії договору про уніфікацію, проблема вступу у силу 

прийнятих міжнародних договорів та проблема багатоваріантності уніфікації. В 

ході дослідження проаналізовано причини виникнення зазначених проблем та 

наведено можливі способи їхнього вирішення, але у висновку ми доходимо 

думки про те, що єдиного шляху вирішення ідентифікованих проблем (як 

юридико-технічних так і політико-правових), нажаль, не існує. 

В результаті дослідження історії, основних особливостей і характерних 

рис участі міжнародних організацій в ході розробки та прийняття Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських), Гамбурзьких та Роттердамських правил нами визначено, 

що створення та розвиток міжнародно-правового регулювання відповідальності 

морського перевізника за вантаж, а також процес уніфікації цих правил 
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нерозривно пов’язаний із діяльністю міжнародних організацій. На першому 

етапі це була система ММК – Брюссельської конференції, а сьогодні головну 

роль в даному процесі відіграють структури ООН, насамперед ЮНСІТРАЛ. 

При цьому, у висновку ми доходимо думки, що лише за умов 

співробітництва всіх зацікавлених міжнародних організацій можна досягти 

ефективної та універсальної уніфікації правил про відповідальність морського 

перевізника за вантаж. 

Результати дослідження, що містяться у Розділі 3, висвітлені автором у 

роботі [249], а також в ході участі автора у міжнародних науково-практичних 

конференціях. 
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ВИСНОВКИ 

 

Одним з основних завдань сучасної вітчизняної юридичної науки є 

теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій із 

удосконалення правового регулювання суспільних відносин, які постійно 

змінюються. Правове регулювання міжнародних морських перевезень вантажів, 

як однієї зі сфер життєдіяльності людини, також не є виключенням із загального 

правила, що зумовлено, зокрема науково-технологічним прогресом 

(«контейнерна революція», поява електронний транспортних документів) і 

міжнародним характером відносин з морського перевезення вантажів. Сьогодні 

правове регулювання міжнародних морських перевезень, нажаль, не досягло 

бажаного рівня уніфікації, адже у світі існує три міжнародні правові режими, що 

регулюють сферу морських перевезень вантажів – Гаазькі (Гаазько-Вісбійські), 

Гамбурзькі та Роттердамські правила. При цьому, поряд із поєднанням положень 

діючих міжнародних конвенцій, деякі держави, з метою адаптації національно-

правового регулювання до сучасних вимог, формулюють власні норми, що 

призводить до появи т. зв. «синтетичних режимів» правового регулювання 

морських перевезень. 

Одним з основних питань як міжнародних так і національних нормативно-

правових актів у сфері міжнародних морських перевезень вантажів є питання 

відповідальності морського перевізника. Значущість цього питання зумовлена 

двома основними чинниками. По-перше, інститут цивільно-правової 

відповідальності традиційно є об’єктом дослідження теоретиків та практиків 

цивільного та міжнародного приватного права. Формулювання та обґрунтування 

визначення цивільно-правової відповідальності, розкриття її характеру, 

з’ясування умов її настання, дозволяють всебічно зрозуміти суть цивільно-

правового договору. По-друге, інститут відповідальності морського перевізника 

є одним з ключових складових галузі приватного морського права і його 

регламентація справляє неабиякий вплив на розвиток торговельного 

мореплавства. Обмеження відповідальності перевізника є універсальним 
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принципом міжнародного приватного морського права. Принцип обмеження 

відповідальності морського перевізника є однією з гарантій інвестування у 

розвиток морського судноплавства. Обмеження відповідальності морського 

перевізника зумовило можливість страхування морських ризиків, які в умовах 

сьогодення стали носити розумний та обмежений характер для перевізників, що 

так само сприяє розвиткові торговельного мореплавства. Саме питання 

відповідальності перевізника за вантаж залишалося наріжним каменем під час 

досягнення компромісу в ході роботи над Гаазькими (Гаазько-Вісбійськими), 

Гамбурзькими та Роттердамськими правилами. У зв’язку із цим ми вважаємо, 

що дослідження інституту відповідальності морського перевізника як основної 

складової договору міжнародного морського перевезення вантажу є актуальним, 

цілком обґрунтованим та закономірним. 

Міжнародний характер відносин з морського перевезення вантажів 

зумовлює приділенню у дисертаційному дослідженні уваги до уніфікації і, 

зокрема, взаємодії і співвідношення міжнародно-правового та національно-

правового регулювання інституту відповідальності морського перевізника. 

Дослідження історичного розвитку, узагальнення змісту поняття 

«морського перевізника» та його статусу як основного суб’єкта морських 

перевезень, інститут відповідальності якого становить тему даного 

дисертаційного дослідження, дозволило дійти наступних висновків: 

1. У національних законодавствах основних морських держав світу спроби 

дати визначення морського перевізника вперше були зроблені ще за часів 

Середньовіччя. Сьогодні визначення морського перевізника міститься у всіх 

міжнародних нормативно-правових актах, що регулюють морські перевезення 

вантажів, а також у національних законодавствах багатьох держав світу. 

2. Сучасне законодавство України у галузі торговельного мореплавства 

(КТМ) не містить визначення морського перевізника, тому автором 

запропоновано доповнити КТМ визначенням морського перевізника наступного 

змісту: «перевізником є особа, яка, відповідно до умов коносаменту, несе 

зобов’язання щодо перевезення дорученого їй відправником вантажу із порту 
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відправлення в порт призначення і видачі такого вантажу особі, уповноваженій 

на одержання вантажу (одержувачеві)». 

3. Правовий статус морського перевізника як одного з основних учасників 

відносин із перевезення вантажів морем визначається не лише формою 

перевезення вантажів (на основі коносаменту або чартеру), але й 

співвідношенням нормативно-правових актів національного законодавства та 

уніфікованих норм відповідних міжнародних договорів. 

Основний акцент у дисертаційній роботі зроблений на теоретичних 

аспектах відповідальності морського перевізника, дослідження яких дозволило 

дійти наступних висновків: 

1. Відповідальність перевізника за договором міжнародного морського 

перевезення вантажу являє собою правовідносини, що виникають із порушення 

договору та виражаються у формі негативних майнових наслідків для 

перевізника. Відповідальність морського перевізника поєднує у собі як загальні 

риси цивільно-правової відповідальності, а саме – майновий характер та 

компенсаційну природу, відшкодування на користь потерпілої сторони, а також 

притягнення до неї виключно за ініціативою потерпілої сторони, так і 

особливості властиві саме цьому виду відповідальності – компенсація шкоди 

лише у формі відшкодування збитків, обмеження грошової межі 

відповідальності та встановлення переліку особливих підстав («виключених 

ризиків»), що звільняють перевізника від відповідальності. 

2. Дослідження умов настання відповідальності морського перевізника за 

вантаж продемонструвало, що умовою настання відповідальності є вчинення 

перевізником правопорушення із наявністю наступних складових: 

а) невиконання або неналежне виконання перевізником договірних зобов’язань 

(порушення умов договору міжнародного морського перевезення вантажу); 

б) збитків власника вантажу, що мають форму незбереження вантажу або які 

виникли внаслідок прострочення його доставки; в) причинно-наслідкового 

зв’язку між порушенням перевізником договірного зобов’язання та збитками 

власника вантажу; г) вини перевізника у невиконанні або неналежному 
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виконанні договірного зобов’язання. В ході дослідження складу 

правопорушення, що спричиняє настання відповідальності морського 

перевізника, запропоноване наступне визначення такого правопорушення: 

«винне невиконання або неналежне виконання перевізником зобов’язань за 

договором (порушення умов договору) міжнародного морського перевезення 

вантажу, яке спричинило збитки власника вантажу, що виражаються у 

незбереженні вантажу або які виникли внаслідок прострочення його доставки». 

Характерною рисою даного визначення є те, що воно відображає всі чотири 

елементи складу правопорушення. 

3. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що відповідальність 

морського перевізника за вантаж базується на принципі вини. Така модель 

відповідальності відображає компроміс між власниками вантажу, для яких 

вигідною є об’єктивна відповідальність перевізника, та перевізниками, які 

прагнуть звільнитися від відповідальності навіть за наявності їхньої вини. 

Основою висновку про принцип вини, що лежить в основі відповідальності 

перевізника за Гаазькими (Гаазько-Вісбійськими) правилами є низка аргументів: 

(і) під час формулювання зобов’язань перевізника застосовано критерій 

розумного піклування, але не встановлене абсолютне зобов’язання перевізника; 

(іі) аналіз підстав звільнення перевізника від відповідальності (ч. 2 ст. 4 Гаазьких 

(Гаазько-Вісбійських) правил) демонструє, що кожна з обставин (за 

виключенням навігаційної помилки та, певною мірою, пожежі) дає підставу для 

висновку про відсутність вини перевізника, при цьому останній пункт ч. 2 ст. 4 

Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил прямо вказує, що перелік зазначених 

підстав не є вичерпним; (ііі) наявність одного з виключених ризиків сама по собі 

не звільняє перевізника від відповідальності – власник вантажу, у свою чергу, 

має право довести невиконання перевізником своїх зобов’язань і, таким чином, 

притягти його до відповідальності. 

Вина також є основою для відповідальності перевізника за Гамбурзькими 

правилами. Встановлення зобов’язання перевізника вжити «розумних» заходів є 

прийомом юридичної техніки, що використовується під час формулювання 
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правил про відповідальність, які ґрунтуються на принципі вини. Сам термін 

«вина» у Гамбурзьких правилах не вживається. Ми вважаємо це пов’язаним із 

наміром розробників уникнути проблеми «конфлікту кваліфікацій». 

Роттердамські правила також базуються на принципі вини морського 

перевізника, адже ч. 2 ст. 17 правил містить пряму вказівку на вину перевізника, 

як на основну підставу для його відповідальності. 

Дослідження спеціальних норм, що регулюють відповідальність морського 

перевізника, дозволило дійти наступних висновків. 

1. Правове регулювання відповідальності морського перевізника за вантаж 

базується на принципі обмеження обсягу відповідальності, в той час як для 

цивільно-правової відповідальності такий принцип є виключенням із загального 

принципу повноти відшкодування. У міжнародному приватному морському 

праві принцип обмеження відповідальності морського перевізника є одним з 

універсальних принципів, який лежить в основі правового регулювання. 

Дуалістична система визначення межі відповідальності морського перевізника за 

вантаж, запроваджена Правилами Вісбі, та грошова одиниця її обчислення, 

встановлена Протоколом СДР, яка також використовується у Роттердамських 

правилах, сьогодні цілком відповідає потребам торговельного обігу. 

Проаналізувавши сучасний стан торговельного мореплавства та зважаючи на 

існуючий баланс інтересів власників вантажів та перевізників, ми вважаємо, що 

збереження інституту обмеження обсягу відповідальності перевізника цілком 

відповідає вимогам сьогодення. 

2. Нормативне регулювання звільнення перевізника від відповідальності в 

існуючих договорах реалізується за допомогою двох методів: перший полягає у 

закріпленні переліку виключених ризиків та застосовується у Гаазько-

Вісбійських та Роттердамських правилах, другий – у закріпленні загального 

принципу винної відповідальності перевізника та передбачений у Гамбурзьких 

правилах. 

У дисертаційному дослідженні запропоновано класифікацію підстав 

звільнення перевізника від відповідальності на шість груп, які об’єднують такі 
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підстави за характерними родовими ознаками: а) форс-мажорні обставини; 

б) обставини, що відповідають поняттю «крайньої необхідності»; в) обставини, 

які свідчать про вину відправника вантажу; г) обставини, що звільняють 

перевізника від відповідальності внаслідок властивостей самого вантажу; ґ) інші 

обставини, що звільняють перевізника від відповідальності (зокрема, пожежа, 

морські небезпеки, приховані недоліки судна, помилка у судноводінні або 

керуванні судном тощо); та д) обставини, що є виключенням з принципу винної 

відповідальності перевізника (в т.ч. дії, недбалість або упущення капітана, 

членів екіпажу, лоцмана та працівників перевізника під час судноводіння або 

керування судном). 

Зроблені в ході дисертаційного дослідження висновки дозволяють 

сформулювати низку заходів, спрямованих на удосконалення правового 

регулювання інституту відповідальності морського перевізника як на 

міжнародному, так і на національному рівнях. 

1. Актуальний сучасний режим відповідальності морського перевізника 

повинен поширюватися на якомога ширше коло транспортних документів, 

включно із оборотними, необоротними та електронними. 

2. Рішення ЮНСІТРАЛ під час розробки Роттердамських правил про 

визначення аналогічного до Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил, конкретного 

переліку зобов’язань перевізника є виправданим кроком, що базується на майже 

сторічній практиці застосування Гаазьких (Гаазько-Вісбійських) правил. 

Закріплення даних зобов’язань у тексті Роттердамських правил дозволяє 

говорити про стандарт поведінки, дотримання якого власник вантажу має право 

вимагати від перевізника. Відсутність у Гамбурзьких правилах подібного 

конкретного переліку зобов’язань перевізника ускладнює процес встановлення 

факту порушення ним своїх зобов’язань. 

3. Оскільки доставка товарів у встановлені договором строки є однією з 

обов’язкових умов нормального торговельного обігу, а договір перевезення 

вантажу являє собою механізм забезпечення та реалізації такого обігу, ми 

вважаємо доцільним закріпити у Роттердамських правилах строки затримки у 
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випадку відсутності у договорі перевезення обумовленого сторонами терміну 

для доставки вантажу, адже використане у Роттердамських правилах визначення 

поняття затримки доставки вантажу лише у випадку, коли термін доставки 

передбачений сторонами, не повністю відповідає вимогам сучасного 

торговельного мореплавства. На наш погляд, під час розробки Роттердамських 

правил, було б доречніше запозичити визначення затримки у доставці вантажу, 

вжите у Гамбурзьких правилах, адже в умовах розвитку сучасного 

торговельного мореплавства потрібно гарантувати доставку вантажу у розумний 

термін у випадку, коли строк доставки вантажу не визначений за згодою сторін. 

4. На нашу думку, поєднання відповідальності перевізника за повну або 

часткову втрату вантажу є невдалим рішенням. Традиційна для вітчизняного 

права класифікація збитків власника вантажу, що передбачає нестачу вантажу в 

якості окремого випадку відповідальності, є більш прийнятною, ніж 

класифікація, запропонована Гамбурзькими правилами. Така думка базується на 

тому, що встановлення нестачі відповідно до загальних правил про втрату 

вантажу у деяких випадках може поставити отримувача вантажу у невигідне 

становище. Так, якщо вантаж, відповідно до умов договору, має перевозитись 

однією партією, але його частину було втрачено в процесі перевезення, така 

нестача є очевидною на момент прибуття судна. Втім, якщо буквально 

тлумачити положення ч. 2 ст. 5 Гамбурзьких правил, то виходить, що отримувач 

вантажу може вважати частину вантажу, якої не вистачає, втраченою, лише 

якщо її не було здано протягом 60 календарних днів зі спливу строку для здачі 

такого вантажу. Відповідно, відсутність нестачі як самостійного випадку 

настання відповідальності перевізника є прогалиною сучасних режимів 

відповідальності перевізника за вантаж. 

5. Дослідження показало, що, в контексті розробки ЮНСІТРАЛ 

Роттердамських правил, збереження переліку виключених ризиків є цілком 

виправданим. Ми вважаємо, що перелік підстав, що звільняють перевізника від 

відповідальності, являє собою один з основоположних елементів 

відповідальності перевізника за договором міжнародного морського перевезення 
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вантажу. Його збереження (за виключенням навігаційної помилки) у 

Роттердамських правилах дозволяє забезпечувати наступництво 

правозастосовної практики. 

Одним із можливих шляхів реформування зазначеного переліку, 

запропонованого у дисертаційному дослідженні, є можливість наступної 

генералізації підстав звільнення перевізника від відповідальності на основі 

наступної класифікації виключених ризиків: 

1. Форс-мажорні обставини, в т.ч. стихійні лиха (землетруси, цунамі, 

урагани, пожежі природного походження); воєнні дії та народні заворушення; дії 

антисуспільних елементів (тероризм, піратство, тощо); дії та розпорядження 

компетентних властей (затримання, арешт, карантинні заходи, тощо); страйки. 

2. Крайня необхідність, в т.ч. рятування на морі людей чи майна; розумна 

девіація; знищення небезпечного вантажу. 

3. Вина відправника або отримувача вантажу, в т.ч. хибні вказівки 

відправника; недостатність пакування; неповнота або недоліки маркування; 

обробка, завантаження та вивантаження вантажу відправником або отримувачем 

без участі перевізника. 

4. Властивості вантажу, в т.ч. природне зменшення кількості; приховані 

недоліки. 

5. Інші обставини, що свідчать про відсутність вини перевізника, в т.ч. 

пожежа (за умови її виникнення не внаслідок дій або вини перевізника); ризики, 

небезпеки та випадковості на морі. 

6. Обставини, що є виключенням з принципу винної відповідальності 

перевізника, в т.ч. дії, недбалість або упущення капітана, членів екіпажу, 

лоцмана та працівників перевізника під час судноводіння або керування судном. 

В результаті дослідження відповідальності морського перевізника у 

контексті міжнародно-правового та національно-правового регулювання даного 

інституту ми дійшли наступних висновків. 

1. Під час історичного розвитку правового регулювання відповідальності 

морського перевізника вектор взаємодії міжнародного-правового та 
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національно-правового регулювання неодноразово змінювався. За відсутності 

міжнародного регулювання відповідальності морського перевізника за вантаж 

саме норми права окремих країн стали основою його регулювання на 

міжнародному рівні. Створення уніфікованих правових режимів закономірно 

спричинило їхній вплив на національно-правове регулювання. Подальший 

розвиток такої взаємодії безпосередньо залежить від відповідності уніфікованих 

норм потребам галузі. Здатність на міжнародному рівні адекватно реагувати на 

динамічний розвиток та зміну потреб галузі морських перевезень шляхом заміни 

застарілого режиму правового регулювання, на режим, що відповідає сучасним 

вимогам, є запорукою збереження зазначеної тенденції. Нездатність до адаптації 

міжнародно-правового режиму до нових вимог викликає в різних країн потребу 

займатися правотворчістю на національному рівні, наслідком чого є відсутність 

одноманітності та потреба розробки нового міжнародного режиму на основі 

прогресивних національних законів. 

2. В ході дослідження було з’ясовано низку юридико-технічних та 

політико-правових проблем, пов’язаних із уніфікацією правил про 

відповідальність морського перевізника. До них належать необхідність 

розширення кола держав-учасниць процесу уніфікації, питання строку вступу у 

силу договорів про уніфікацію, а також багатоваріантність уніфікації, тобто 

одночасна дія декількох режимів правового регулювання досліджуваних 

відносин. 

3. Дослідження визначає та аналізує невід’ємну роль міжнародних 

організацій в процесі уніфікації нормативно-правового регулювання 

відповідальності морського перевізника, зокрема, етапи уніфікації. Початкові 

етапи уніфікації відрізняються активною участю ММК. З 1960-х рр. ключову роль 

в уніфікації правил відповідальності морського перевізника взяли на себе 

структури ООН: ЮНКТАД та ЮНСІТРАЛ. При цьому під час дослідження 

історії створення та прийняття Гамбурзьких правил була встановлена відсутність 

координації між ММК, який представляв інтереси найбільших торговельних та 

морських країн, і ЮНКТАД, яка, здебільшого, представляла інтереси країн, що 
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розвиваються. Саме внаслідок відсутності погодженої позиції, Гамбурзькі 

правила, розроблені під егідою ЮНКТАД та ЮНСІТРАЛ, так і не стали 

універсальною уніфікацією правил морських перевезень вантажів. У 2008 р. було 

завершено роботу над новим уніфікованим режимом відповідальності морського 

перевізника – Роттердамськими правилами. І хоча Роттердамські правила досі не 

вступили у силу, вони є найпрогресивнішою уніфікацією правил про 

відповідальність морського перевізника, і сучасний етап уніфікації 

характеризується поступовим приєднанням держав до цього режиму. 

4. Дисертаційне дослідження пропонує механізм вирішення проблем, 

пов’язаних із уніфікацією правил відповідальності морського перевізника, 

зокрема шляхом посилення ролі, яку відіграють у цьому процесі міжнародні 

організації, насамперед ЮНСІТРАЛ. Цього можна досягти завдяки більш 

ефективному використанню міжнародними організаціями покладених на них 

функцій та шляхом розширення напрямків їхньої діяльності. Для цього 

запропоновано вжити низку заходів. 

5. В дисертаційному дослідженні сформульовано напрямки удосконалення 

законодавства України та рекомендації для приведення його у відповідність із 

міжнародними стандартами у досліджуваній сфері, зокрема шляхом приєднання 

до Роттердамських правил. 

Дисертація також містить інші теоретичні висновки та припущення, 

спрямовані на вдосконалення правового регулювання відповідальності 

перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу. 
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