
Розділ XXV 

ПРАВОВА АДАПТАІJІЯ ДО УМОВ 

ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС У КОНТЕКСТІ 

ІМПАЕМЕНТ АІJІЇ УГОДИ ПРО ACOIJIAIJIIO 
ЄС- УКРАЇНА 

ХАРИТОПОЛ Є. О. 

НаціоюсrьюШ університет <<О.J;сська юрдJ:И'ПШ aкa,Jn-tiЯ•>, 

·шні1 ~унач кафе)tри ttинільноІ'О 11рана, 
докторюри.цитmихнаук, професор, тшсн-корсспод;::J:снт HAllpH України 

ЄВРОІІІТЕГРЛЦІЯ. «ІІІТЕГРЛЦІЙІІЕ•> ІІРЛВО 
ТА ПРАВОВА АДАПТАЦІЯ ЯК КОРЕЛЯТИ 

Сучасний ста11 ро:ннпку JJю;tсІ·на характерною рисою _vнІЕ JНТСІJJа

ІІ,ію, lli,І~ ИКОЮ у ІН ИІJОКОМУ ССНСі _\ШЕТhОІ на уна3і llpOІI,CC о6\-:}[Н3НЮІ С.ІІС

МеНТіВ (частин) у о,1не ціле, процес ВJаємного зблтження й утворення 

Н3<-Н-:МО3Н\І3КіН, а СТОСОННО С)'СІІіЛhСІ'Ііа - 3І'УРТУJ-ШННЯ, о6'є;~Н3ННН 110-

ЛЇТИЧІІИХ, економічних, державних і грома;:rських структур в рамках ре

гіону, країни, світу. При цьому за допомогою зазначеного терміну та від

поnідпого уточнепня можуть позначитися і бL1ьш спеціа.1ьпі процеси, 

які nі;:rбуnаються у пеnній галузі: економічній, політичній культурній 

тошо [І]. 
На тако УІ у ІІііrфунті єнроІІсЙсhка інте11хщі~1 р(вумієтhС$.1 ик 11ро1 ~ес ІІО

JІітичної, юрилич ної, економічної (у ;~е~Іких ниІІа;rках також- соІІіа..ІІ hної 

та культурної) інтеграuії європейських ;:rержав, у тому чис.1і й частково 

розташованих в Свропі, суть якого вбачають у на.1агодженні тісного спів

робітництва європейсьюrх ;:rержав, пов'язаного з пос:илення:м всебічної 

nзас:\юзалежпості ;:repжan, пере;:rусі:м n екоrrо1tічній сфері, та подальшого 
Jближеппя циnіrІізаційпо споріднених націопальrшх спі.пьrrот [2]. 

Пон~ІТПІ «єкроінтсІраІІі$.1•> нскіл't-:мно ІІок\І3ана 3 катс1·орі~ІМІ1 <<ін

теІ·раІІ,ійнс ІІраНО>>, «іНТСІраТИННС І!р~ШО». <(інтеІ'ронане !!раНО>'> ТОІІІО. 

Корс;ІИТИКНИ [1 характер ТаКИХ 3H\IjKiK ІІШІСНЮЄТhОІ ТИ\1, 11~0, 110-ІІерІІІС, 
сам процес інтеграції неможrr:ивий без відпові;:rного правового забезпе

чення та правового :v~еханізму. Отже, та обставина, що євроінтеграція 

с процесо11 триnа.1им і с:к.1адпи:м організаційно, зу:v~оnила необхід

ність формуnапня сукуппості пор:м, які "Забезпечують :ш :ша чений про
ІІ,сс,- так :шано1·о, «інтсІ·раІІ,ійноІ·о ІІрана•>, а також сукуІІності норм 
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3аконо;шнстна, котрі ні;шоні;tно l\O :шсаіL інтсІран.іі1ноІ'О 11рана, :шGе3-

ІІечукпь НИрlІІІСНЮІ КОНКреТНИХ 3<IHJ(aHb, 1110 ІІОСТаЮТЬ у ІІрОІ(еСІ ІН

ТеІраІ(ЇЇ, 3<J.6е3ІІеЧ)'ЮЧИ Т<J.КИ\1 ЧИНОМ фуНІ<І(ЇОНУН<ІННИ ні;LІІОНЇJ(НОІ'О 

правового механізму, - «інтегрувального права)>. По-цруге, оцним із 

резу .. 1ьтатів євроінтеграuії є створення нацнаuіональної правової систе
ми, неnЬ'с:ипо поn'язапи~t J утnорення:и - ЄС. За сnосю сутністю за

:шачена прапоnа систе~tа с <<інтегратишшм праnо:\І>> ( <<інтегратиnний>>
прик1rепшк, яюнr позначасться <<суuільпий, uілісний прец1rет або 
~ІНИІІ(е>>). Крі\1 тот, с;Іі;( нрахонунати також ниникнснни «інтсІ'ронаноІ'О 

ІІрана>>. І \И\1 ТСр\ІІЇНО\1 ІІ(ННаЧ<J.Е\110 На І (іона;ІhНС TOIILO І І рано, ИКС 333Н3.·10 

з:v~ін у зв'язку із цорученням цо проuесу євроінтеграuії. 

3гацані више, та пов'язані з ними, правові фено:v~ени виникають у 

:ш'язкJ~ у проuесі або n ре3у.1ьтаті інтеграції, котра у юрицичпій сфері 
може nіцбуnатися ш .. 1яхом правоnої адаптаuії. 

Попри небажаність у сучасних у:\юnах зайnого цитуnанпя, тут необ
хщно 31-а,Т(<J.ТИ, 1110 у ;ІП-сратурІ ОСНОННИ\ІІИ MCTOJ(<l\H1. ~11<1 НИКОрИСТОНу

ЮТЬС~І .іUІ~І рсІ·у~Іюнанни інтеІ}13ІІ.іі1них стосункін, нюинаютьс~І ІІрано

ва рецепція, гар:\'rонізаuія, уніфікація, стандартизаuія, і:v~п .. 1ементаuія 
(хоча це які авторІт називають їх «фop:\'ra:vt:ю>, цоцаючи сюди ж ція.т1ьність 

цержав по зб.1иженню законодавств, і:\'ІШІе:\'rентацію, канали інте .. lекту
альпого nп..1иnу). При uьому рецепція характери3усться як пря~tе запо

шчення однісю держаnою лшчних праnошІХ ко~ш .. 1ексіn іншої держа
ни: ПІрМОІІі-ШІІЇИ- ~11< ІІрОІLе<.: ІІрИІІСJ(СІІШІ у НЇіLІІОВЇ,:LІІЇСТІ>, Іюf>у,Т(ОІШІІИі1 

ІІа ІШУІ<ОІ\ИХ \Іето,:LОJІОІ'ІЧІІИХ :ШС<С:ШХ СJ(ІІОСТІ, 'ІаВСрІІІСІІОСТІ. IICIICIIOLTI, 

11рО110рІLЇі1ІЮСТЇ. УJІ\НЖСІІІІИ і1 Ж1СКОІІ<UІОСТЇ. УІІЇфЇІ<аІLЇS.І- ИК 1\HC,:LCIIIIS.I 

у ІІраНОНl LИСТСМИ іІержан НОНИХ НЩJ\11111р3НОНИХ<ІКТ1Н, 1МІІ.ІС\ІІСНТ3ІШІ

~ІІ< :шсі() 6е3ІІО<.:СреіІНhОІ'О <.:ІІриі1Н}ІТ'І'}І Hl<<l3<J.I01X інтеІ·раІІіі1НИХ ІІрОІ(ССЇН 

на внутрішньоцержавному рівні, впровацженням уніфікуючих або гар

монізуючих HOTHf у наuіона.1ьне право ТОШО r4J. 
Не апа.1ізуючи тут запропоповану систе1rу «:\Іетоціn регу .. 1юnюшя 

іптеграuійпих стосункіn>>, nnажаю Ja необхідне коротко зупинитися па 
найго.1ошІіших nацах такого піцходJ~ По-перше, слід зазначити. шо у да
но\іІу НИІІ3)LІ<У НС ро:1рі3НИЕТЬСИ «реІ')СІЮН3НН~І ЇНТСІТJ<ІІ~іі1НИХ СТОС)'НКЇН>> 

1 СТНОрСННИ lНТСІ'раТИННОІ'О та 1HTCI"J)OH3HOI'O ІІрана, а HIJ(TaK ІІО.·ІОЖеНН~І, 

які стосуються проuесу, невиправцано поширюються на результат, і на

впаки. По-цруге, правова реuепuія у точному значенні цього поняття 

не може бути «засобом регу .. 1ювання інтеграuійних стосунків,>, оскіlь
ки с 3апошченням nищих цосягнень ~шпулих uиnL1iзauiй. Інша річ, що 
рецепція ри~tського пра nа стnор1ша піцГрунтя сучасного концепту cn
p(mci1cькom 11рана. По-третє, у 3аІІроІІононаніі1 систс\іІі «\ІІСТО.іІЇН>> ні.іІ

сутн~І І Іранона а;ЩІІТаІ(l~І, КОТра тут НИНСJ(СНа 33 J\УЖЮ1. а ;щ~Іl :11·а.іІУЄТЬС}І 

.1ише як «адаптаuія законоцавства України цо зага .. 1ьноприйнятих між
нарацних та європейських станцартів» (з поси.1ання:\'І на << 3акон України 

«Про 'Jага.1ьноцержавну програму адаптаuії законоцавства України цо 
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3аконо;шнстна Єнр(mсі1сnкоІ'О Сокну•> l4J). lЗJ А;Іс І(сі1 Закон стосуt-:тh
ОІ .·І И ІІІС (ЩНОІ'О І<ОНКрСТНОП) НИ;Lу а;(аІІТ<ІІL.іЇ (а;(аІІТ<ІІL.іЇ 3<ІКОНОіШНСТН<І), а 

НС ІІр<ІНОНОЇ <ІіШІІТаІІіЇ Н:ШІ'а...Іі, КОТра t-: TCpVІiHO-IIOH}IT'I'}IVI, ИКИМ VIOЖYTh 

позначаться усі випа.J:ки при.:иштування (за J:опомогою різних мето.J:ів) 

су:\tішуваних правових систе:\t у проuесі та в резу.:Jьтаті інтеграuії вза

га.lі, і Європейської інтеграuії. особ.1иnо. При uьо:му nарто наголосити, 

шо прапоnа а,::rаптація не :иас сенсу поза іптеграцісю, так са:ио, як іпте

граuія. не:мож:Jrша без правоnої адаптаuії. 
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МІСЦЕ СПОЛУЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СЕРЕд 

ЗОІЮВ'ЯЗЛІІЬ З МІІОЖИІІІІІСТІО ОБ'ЄКТЛ 

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАІНИ 

3о6он\І:ШННИ ІЮСііШЮТh ()j[HC 3 I~CHTpaJІhi01X МіСІ(h у ІІИНіJІіСТИЧНіtі 

;юктрині, <І :юGон\І:ШJІhНі ІІр<ІНОНі;LНОСИНИ t-: К.·ІЮЧОНИМИ Н І~Ині;ІhНОVІ)' 

обороті, оскі.r1ьки визначають його динаміку. Об'єктом зобов'язання є 

те, на шо спрямовані права й обов'язки учасників зобов'язання, тобто 

ті ції, з.J:ійснення яких (чи утримання віц яких) крелпор :\tає право ви

магати nі,ц боржника. 

Можна ШІJ:ілити три nи,ци зобов'язань з ~нюжшшістю об'скта 
3О6он'}І3аНН}І: 

1. Зо6он\І3<ІНЮІ :1 11ростою \Іножинністю оG\-:кта - сІю;Іучні 

(«сое.аините .. lьньІе>>- рос., за тер:v~іно .. 1огією uиві.rІістів ХІХ- початку 

ХХ сто .. 1іття) зобов'язання. 
2. АТІьтернативні зобов'язання (obligatioaltenшtiva). 
3. Факу.1ьтапшні зобов'язання (obligatiofacultatiYa). 
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