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Напіопа.-тьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія>>, 

.!юuснт кафс;:хри права І:івропсйськоrо Союзу та порівюL-тьноrо правознавства. 

капди;:щт юридичних наук 

ПРИВАТНЕ ПРАВО ЄС ТА УКРАЇНИ: 
ШЛЯХИ ІНТЕГРАШЇ 

В Україні nі,::rбуnаються бе шреuе,::rептпі за сnоїм з:иісто~t проце

си. поn'язапі з систе:ипою трапсфор:иаuісю. Важливою с:кжt.аоnою 
ЧаСТИНОЮ І(ИХ 3\illH t-: СТ3НОНJІСНЮІ І р03НИТОК НЦІІОНІJ(НИХ НОІШХ У\ІЮН 

11раноних інститутін. Ccpc_;L них, Gс:1у\11онно. ІІ.снтра;ІhНС \ІісІІ.с :ші1vнн-: 

11ринатнс 11рано, ик система. ІІLО ні,т(оGражає і 3аGс:1ІІсчуt-: рсшІі3аІІ.ію 

фунда:\'rента.1ьних цінностей, на яких :v~ає грунтуватися сучасне гро

мадянське суспі.тІьство. Через існування у радянські часи систе:\'r:и, що 

:шперечушсш суспі.:rІьпу uіппість захисту приnапюго іптересу окре~tих 

осіб та їх об'с.лшпь, бу.1и nитіспепі приnатпі засади, такимчипом при

nапІе праnо протяго~t життя .аекL1ькох поколіІІЬ.lІО.Jей nипа.1о 11е ті.1ьки 
3СИСТС\11И ,Т(іЇ 1103ИТИННОІ"О І Іра на, aJIC іНС Ні,Т(6ИНаJІОСИ Н ІІраносні,:юмості. 

Bi.iLpO.iLЖCHIOI Н УкраЇні ІІрИНаТНОІ'О ІІрана ІІОСТ3НИJІО :ш,:щчу на,:ю~Іу

ЖИТИ в досить короткі історичні терміни згаяне за багато .аесяппіть, 

але ue не~юж1иво з.аійснити в у\tовах правового вакуу\'rу в uій га.1узі ві
тчи :нІяпої юриспру.Jепuії. спираючись nик.1ючІю па nласпі пpanoni тра

лшії і реа.1ьпо паяшшй досnЬ. Приnатпе праnо яn.1яс собою фепо~tеп 
:шга.1ьпо.1ю.Jської культури, що nідображас пеnпий ріnепь ро :шитку сус

ІІЇ~Іt,стtш. To\ty .iutи тоt·о, tцoG створити Іtсщішtа~ІІ,ІІУ систему Іtор\Іатив
ноt·о рс1·у.:ноuаншt. шо lli.J.ttouL.tac сучасtш~tнотрсGам. cлL.t ycuL.to\шctю і 
критично скористатиси 3НаНН}І\11И і ;юснііЮ\1, накоІІичени\іІи н країнах, 

:te І Іринатне 11рано у неnому tіоІп рі:1но\11анітті 3аНЖJ(И Gу .. ю І ІрисутнЕ }ІК 

оG't-:ктинниtі еJІС\іІснт ро:1нитку сусІІі~tnстна. 

На відміну від Украхни, зокрема, Б СБропі, ко.1и в резу.1ьтаті при

йняття циві.r1ьних і торгових ко.аексів з'яв.1я.rюся наuіона.1ьне приватне 

праnо. сього . .:::ші пі.:::І nплиnо:и процесів r.loбaлiJauiї екопо:иічпого жит
тя паціопа.1ьпі чишшки розnитку n окре~шх це ржаnах праnоnих іпсти
тутін, 110Н\І3аЮ1Х Н ІІСрІІІУ ЧСрІ)' 3 СКОНО\іІіЧНИ\11 oGopOT0\11, НЖС не ро
f>ШІТh настіJІhКИ 3НаЧНОІ'О НІІ.·ІИН)' на 3\1іСТ HiiLIIOHiJ·LHИX І ІраНОНИХ НЩ1\11. 

На І ІііІСТаНі ЧОІ'О 3\ІН.·І}ІЄТhС}І ТСНJ'LСНІІіИ J(O НІНІН.·ІеНН}І і фор\11)СІЮН3НН}І 

транснаціона.rІьного змісту норм, які повинні забезпечувати еконо\tіч

ний оборот Б єдиному еконо\tічному просторі. Пі.:::Ітверцження\t uього є 

процес <<сnропеїзації» .aoronipпoro праnаn ра~1ках Єnропейського сою3у 

(ЄС), тобто пояnа приnапюпраnоnих порм, .ажере.1ом яких с рішеппя 

opraпin Союзу. 
Р(вниток та функІІ.іонунаНН}І 11ринатнот 11рана ЕС н ІІіюму ниІ·;tи

;щє ИК .іІОСИТh СУІІерСЧJІИНИtі ІІрОІІ.ес; СІІриtі\ІаЄТhС}І ;[уже НСО.іLНО3Н3ЧНО 
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~Ік ріjними органами Сокну. так і ;(сржаІшми-члснами. На 11сй ІІро

І(СС нак;Іа,т(аютh сні й ні;tGилж осоG .. І~Іності структури і функІ(іонунанюІ 

ЄнроІІс~ісhКОІ'О сок)3у, ро3ІЮJ(і .. І КО\1ІІСТСНІІУі VІіж ~іо1·о орІ·анаVІи, 3акрі

ІL1ені міжнародно-правов:ими актами. 

Однак, незважаючи на ;::шскусійний характер приватного права СС 

т;:rійсшосться упіфікаuія догоnірного праnа па сnропейському ріnні, за 

допомогою прийняття nідпоnі.;:пrими органа1ш ЄС порматишш:х актіn 

(директив), n силу яких держаnи-ч.1ени поnинпі були т;:rійснити захо.Jи 
IILOJ(O 3М1НИ СНОІ"О НаІІlОН<-LІhНОП) ІІрИІШТНОІ'О І Іра на НІіlІЮНЩНО J(O 3\1\С

ту t-: НрО ІІС ikhKИX аКТі Н. 3а3На ЧС НИМ С IIOCOGOVІ ycyHaJI ИС~І ІІСрС ІІІ КО)LИ, ІІІ О 

випливали з від:мінностей в праві окремих держав, д,1я ;::юсягнення го

ловної мети СС, а са:ме створення єдиного еконо:мічного простору. 

Використання зазначеного :~летоду уніфікації пра nа Щ.lизnело до по

яшr n паціопа.1ьпо:му законодавстві держав - ч.ТІепіn ЄС досить :ша

чного числа однакових праnоnих норм, що nідносяться до регулоnаппя 
}(ОІ'ОНірНИХ ні;LНОСИ Н, Н ОСНОННО\ІІУ :ш6С3ІІСЧ)ІЮТh 33ХИСТ СІІОЖИНача, а та

КОЖ CIIJJ}IMOHaHИX ІІІЮТИ О6\1СЖСНh КОНКурСНІtіЇ. МоЖJІИНіСТh ІІрИі~МаТИ 

матеріа.1ьно-правові норми приватного права пря:мої дії, зокрема про 

договори, не була передбачена з самого початку в Р:имсько:му .іІоговорі 

про створення СЕС. У наступних актах, що становлять правову основу 

діяльності ЄС, n осношюму :маnа йшж1. про компетенцію шодо вжиття 
заходів до зближення закопо.Jаnстnа .іІержаn-члепіn, шо nідноситься до 
}(ОІ'ОВІрІІИХ ВІ}(ІІОСИІІ. 

СІЛП1)LІІі ІІаЙВаЖ.ІІИВіІІІОІО ІІО;tісю 1\ IIJIOII,CCi «:<СВрОІІСЇ:шціЇ>>' ІІрИВаТІІО-
1'0 І Іра на МОЖНа На3Н3ТИ ІІіJ(І'ОТОНК)' та ОІІуб;ІікунаНН$-1 на ІІОЧатку 2()()Х р 

J(окумснта, s.~кий Gун ІІіJ(І'отон..:Існиtі 3а3начсниVІи J(Ослі;(НИІ(hкими ІlJY-

113 ми, ІІіJ( на3ною « Прос кт jаІ'ШІ hної ло ні;( ко ною схс мИ>> ( J)rdtl Соттоп 
Frame of Refereнce - DCFR). Проект за своїм змістом містить норма
тивні правила і принuипи, які стосуються не тіТІьки до загальних по

ложень про договори, до догоnору купівлі-продажу, але також nк.rrючас 
n себе норми про ореп.Jу, про ,;:roronopи про падапня послуг, особлшо 
будіnельrшх, про .Joronip зберігашrя. про іпжипірипгоnих. інформацій
них, КОНС)'JІhТ3І(іЙНИХ, \1С)LИЧНИХ ІІОС;ІуІ·ах. 

Окремі частини ІІhОІ'О ;шку\1снта VІіС'І'}ІТh норми 11ро J(ОІ'онір J(ору

чення, торговому представниuтві, КО:\fерційної конuесії ( франчайз:инг) і 
дистриб'юторських угодах, про на.іІання послуг із забезпечення особис

тої безпеки, а також парми, які стосуються не.іІогоnірпих зобоn'я:шпь, 

зокре11а до ne.Jerшя чужих спраn без доручення. а також до зобоn'я:шнь 

11Іе.1ікту і бешідсташюго збагачешrя. 
У1·о;ш 11ро асоІ(іаІ(ію між Україною та ЕС ніл 30 Gсрс3Н}І 2012 року 

маt-: стати 3Начним кроком у ІІрОІ(ссі ІЮІ'JІИGJІСНЮІ СІІіІшраІ(і сторін, 

адже документ ві.іІвод:ить першоря.іІНУ роль гармонізації законодавства 
України з правом Союзу. Joкpe:\'ra, згі.іІНО з текстом Преа:мбул:и зблr

ження законо.іІавства пов'язується із проuесо:м реформ в Україні, чим, 
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нііtІrоні;~но, :шохочуютnси економічна інтеІраІІ,іи. У1·о;ш ІІJЮ асоІІіаІІію 

ІІри;~ішІє осо6m-1ну уна1·у І'арrvrоні:шІ~ії не тіJІnки чинною, а~~ май6утнnо

І'О 3аконо;~анст1-ш України 3 1 Іраном ЄС, ро3І'ШІ}щючи 1 І.е~і ІІрОІІес ик на ж

лив-у умову зміцнення еконо:мічних зв'язків між сторонами; поступової 

інтеграції України до внутрішнього ринку СС; завершення перехо;:rу 

країни до фупкuіопуnання рипкоnої економіки. 
Важrпшо, що гармонізація українського законодаnстnа з праnом 

Евросоюзу шляхом присднапня до :\1іжнаро;:rпих стап;:rартіn може по

ІІІирюнати<.:$.1 також на сектори, СІІіНІІраІ($.1 н $.ІКИХ не ІІерелGачаєтnоІ 

ІrожJженюІми УА. 1\е стосуr:-:тnс~І насам11ере;r сфери ІІринатноІ·о 11рана, 

госпо;:rарського права, трудових та соціальних ві;:rносин, тощо. 

НЕК/ТК. Г. 

І Іа11іональний унінерси 1 е 1 «О)lеська юри,lична акщlе~Іію>, 

доцент кафедри цивіtьного права, каНДІrдат юрищгпшх наук 

ОСОБЛИВОСТІ І ІОВ~:РІ ІКІ 11 ІЯ БЮІ ІЩСТЛВІ 10 
НАБУТОГО АБО ЗБЕРЕЖЕНОГО В РАМКАХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

З БЕЗІІЩСТЛВІІОГО ЗБЛГЛЧКІІІІЯ ЗЛ ЦИВІJІЬІІИМ 

ЗЛКОІІОДЛВСТВОМ УКРАЇНИ ТА DCFR 

Осо6.Іrивості rrовсрІІСІІІШ Gс:>ІІЇ}(ставІtоІ\1 J6апtЧСІІІІ>І роJкриваюп,с>І 
у !J1аві 5 КІІІ11'11 VII I)CFI{. У ст. VI 1.-5: І О І I)CFI{ :<а:JІ ш частьс", 1110 у ра:< і, 
якщо з6апtченш:111 uистунас майно, яке \tоже Gути ноuернене u натурі, 
гой, 1110 jGаІ·атинси, Іrонертає 36аІ·ачеНН$.І 3а l\OІrovroгoю ІІере}(ачі такоІ'О 
vrайна ІrотерІІіжчvІу. Зavricтr-, ІІсре}(ачі нкюано1л майна той, 11~0 :16агатин

ся, :може повернути потерпL1о:му грошову вартість збагачення у випадку, 

якщо пере;:rача :майна в натурі зажада .. 1а б ві;:r того, що збагатився, неви
правдані зуси.1.1я або nитрати. Якщо той, шо збагатився. бL1ьш пе здат

ний передати майно. шо ск.1адас збагачення, nіп поnертас збагачення 
за ;:rопомогою виплати його грошоnаї nартості потерпіІІо.\tу. В частині, 

н $.ІКіі1 то~і, ІІ(О j6а1·атиноІ, отриман :шvrістnтако1·о майна су6ститут, 11еі-·і 

су6ститут ск.;Іа}(ає jGаІ·аченн~І, ІІ(О ІІі}І,..·І~ІІ·ш-: Іrонернснню, ~ІКІІ(о: 1) то{і, 
що збагатився, є добросовісн:им у :момент розпорядження :майном або у 

:момент його втрати і здійснює вибір на користь повернення субст:итута; 

або 2) той, що збагатився, є несумлінни:м у мо :мент розпорядження май
пом або у 1юмепт його nтрати :ш умоnи, що потерпL1ий -з;:rійснюс nибір 

па користь субститута і такий nибір пес песпраnе_;mиnим. 

Той, ІНО 3Gш·атинс~І. є ;rоGросонісни\І, $.ІКІІ(О кін не 3Нан і не можна 

6y.1ro р(вумно 1 Іри 1 1устити, ІІ(О нін 3НаЕ 1 Іро те, ІНО :16а1·аченни нео6r'рун

товане або вірогі;:rне стане таким. 
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