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ЗАКОНОДАВСТВО ЄС В СФЕРІ 

НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

ПроІ(сси І Іраноної інтсІ]13ІІіЇ (уніфікаІ(іЇ і І·армоні3аІІіЇ нанюна;Іnно

го законодавства), інтенсивно розвиваються як в Свропейсько:му Союзі 

(цалі- СС), такі в Україні, поки шо не приве .. 1и і вцоступній..J..lЯ or.:JЯ..JY 
перспективі не призве.ауть .ао ввецення повністю оцнакових (уніфікова

них) праnи.1 поnе.аіпки гршла.аяп і організапій абсо.1юпю у ncix сферах 
суспі.:rІьІюго життя і по ncix га .. 1у 3ЯХ праnа, n тому чис .. 1і n області приnат
ноІ·о 11рана. Так ~І І< само н ІІринатно-ІІраноніі1 сфері Gатато J(Сржан ЧJІС

нін ЕС сп1каю'І'hС~І 3 ІІроG~Іс\юю ко;1і:1іііних НЩ1\11. п1х ІІLО ни3начшотh, 

право якої з його цержав-~шенів :\1ає застосовуват:ися в разі, якщо кон

кретне правовіцношення вк.т1ючає в себе <<інозе:\'rний еле:\'rенп> (ск.lада

ється :\1іж гро:\1ацяна:\'ПІ цвох різн:их країн, віцбувається на тер:иторії ін

шої цержаnи і іп.), бу.1о б доці1ь1ю привести українське законоцаnство у 

nідпоnілшй ІШГ.lЯLІ, :ш .LI.lя :шпобігаппя таких :мшлептіn. 
В ,:шному ни Іш,:tку \ШЮТh інтерес кшІі3іі1ні оснони ,:tс.Ііктних :ю6он·и-

33Нh, 11(0 :mаtіІІІ.ІИ СНОЄ Ні,:ю()раЖСНН~І Н ІІОІІСре,Т(НhО\ІІУ ІІроекті ОСНОН, а 

<.:а\ІС JНСрІІСІІІІ~І J(O критерію <<ІІаtі()і;ІІ>ІІІ ТіСІІОЮ JІІ'~І-ЖУ•> ~ю()ов'~ІJШІІІ~І 

3 країною, rrpaнo икої ІІі;Lтrю·ш:-: 3аоосунанню; н<:щання НИ3на•rа.ІhНОІ'О 

3H3'1CHHs.l Та КОП) СІЮ;І)''ІСНОІ'О фактору, s.IK :1аІ'3.ІhНИtі :1аКОН ІННСТ)ІІітюІ'О 

і заподіювача шкоди, а n разі колІ за дію запоціюnача шкоци nідпоnі
ца.lьність несе третя особа, - як загальний закон потерпі.rюго і третьої 

особи; nnецення поняття сфери ції статуту де.1ікпюго зобоn 'язання . .Ц.тш 
nирішеппя цих та багато інших питань Ко:місісю ЄС бу.1о роJроб.1епо 

проект, правоnий інструмент, шипачального праnа, що Jастосоnусться 
;ю не;юІ·онірних 3оGон\І3аНh <<Рим І І» t І J. В РсІ:-Іа\іІснті 3а3начаєтhс~І, ІІ(О 
уніфіковані НОрМИ ІІОНИННі 110.-ІіІІІІІИТИ ІІСре;tGачунані<.:ТhLУіЮНИХріІІІСНh 

і забезпечувати цосягнення розумного балансу між інтересами особи, 

шо притягуються до віцповіца.1ьності, та особою, яка зазна.1а збитків. 

Наступню .. t нор:\tативно-правовим актом, що має значення д.1я укра
їнського закопо,::rаnстnа с Мо,::rе.1ьні праnи.1а европейського приnапюго 

праnа (,::ra.li - принципи DCFR). Принципи с nажлІШИ:\f кроко:\t у роз
нитку :ШІ'3.-ІhНО-ЄНрОІІеtі<.:hКОІ'О J.lOП)HipHOI'O і НеЖ)І"ОНірНОІ'О ІІрана, HJ(O

LKOHaJICHHИ І ІраНОНИХ 1НСП1ТУТІН 1]10\1aNІHLhKOI'O ІІрана)·Lсржан- ЧJІСНІН 

СС. Розробники Принципів розг.1я.аають їх як попере.аника :\1айбут

нього европейського ко.аексу цоговорів, шо підтверцжують .аії, вжиті 

інститута:\1и і органа:\'ш ес, а також дискусії вчених-правознавuів. 

Пршшипи DСFRрегулюють як приnатпі праnа і обов'яжи які nшш

к.тш 3 .aoгonopin, так і не.аогоnірпі. Во пи охоп.1юють праnа та обов'язки 
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~Ікі ниникаютh ннас;Іі;~ок Gе3ІІі;rстанноІ'О 36аІ'аченн~І, 3ан,т(анюІ ІІІІ<(ЩІ·І 

інІІІій ocoGi, ліїнчужому інтересі Ge:1 ;юрученни і і нІні. ЯкІІ(О не,т(ОІ'онір

ні :юGон'юанн~І :ш 1\ині.ІІhНИVІ ко;~ексоVІ України (/(аJІі- 1\К Україн11) 

регулюються окремим підроздL1ом 2 у ІІІ роздL1і r21, то у принципах 
DCFR вони не мають окремого роздL1у де б:и закріплюва.1ись тільки 
ці норми, що с дуже не Jручпим у застосуnашrі. але па думку anтopin 
Модельних праnил ue буn би громіздкий і пеза;:rоnільrшй прийом вре

гулоnапня nище зазначених .зобов'язань, тому ;:rоцільпіше було сфор

муJІюнати ЇХ 110 МОЖJІИНОСТі 3аІ·а;ІhНИМ ЧИНОМ, 3 ТИМ 11(06 НОНИ \101".1111 

:шстосонунатис~І і ;ю ;(оІ·онірних, і ;ю НСJ(ОІ'онірних оGон\І3кін [ЗJ. Tov1y 
одна і таж сама стаття може регу.1юват:и одночасно два в:иди відносин. 

Поряд з колізійною уніфікацією в СС розвивається і матеріаль

па уніфікація n області позадоговірних nідносив. Європейська група 
деліктного праnа, шо складасться J авторитетних nчепих-юристіn сn
ропейськпх країн, підготуnала Прюшипи европейського деліктного 
ІІрана. ПрИНІLИІІИ CКJІa;taiOThOI :1 НІССТИ ро:щі.ІІін: ІІі,щ:тани НИНИКНСНН~І 

:юGон\І3аНh ННаСJІі}(ОК НЧИНСНН}І )[С.,Іікту, :ШІ'ШІhНі ІІі,І~СТаНИ Hi)tiiOHi;taJih
HOCTi за зав.LІану шкоду, обставини, що звільняють від ві.LІповідальнос

ті, відпові.LІа.1ьність за спільно запо.LІіяну шко.LІу, засоби су.LІового за

хисту. Як інституційної основи для розробки Приншшів утворений 

Європейський центр де.1іктпого праnа, що .Liic за пі.LІтримки nідцL1енпя 
досліджень n об.1асті деліктного пра nа Ака.LІемії паукАnстрії. Уніфікація 
КШІі:>іЙІІОІ"О рСІ)'.,ІІОІШІІІІ}І ІІі;tСlІ>ОGусл,оІ о6І'ОІЮрСІІІІ}ІМ Ві,ІСV1іІІІ\ОСТСі~ 

МіЖ ІІраВОМ краЇІІ-Ч.ІІеІІіВ, ОІІ,іІІКОІО ЇХ серЙО:НІОСТі і ІІОІІІУКО_\1 КОМІІрО

місу або, 11ринаймні, н~внанним мож;Іиності його 3Найти. Уніфікаці~І 

матерниhНОІ'О 11рана н ІЮ3аJ~ОІ'ОН1рних н1;rносинах t: частиною ІІІироко
масІІпаGноІ'О 3ан,т(аНН5-І ннс,т~снни н J(ію є;rиного ІІині;ІhНОІ'О ко;rсксу ЄС. 

Отже, можна .LІійти висновку що Україні необхі.LІно нюІагодит:и в.за

ємо.LІію за рішенням питань гармонізації, взаємного .LІовгострокового 

ІL1апуnаrшя, па;:rаrшя ЄС інформації та обміну ко1tеrпарями щодо за

стосоnуnапого закопо;:rаnстnа і того, шо розробляеться. 
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