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Тема: Предмет,система та джерела  міжнародного приватного 

права. 

План 

1.   Поняття та система міжнародного приватного права. 

2.   Поняття джерел міжнародного приватного права та їх види. 

3.   Міжнародний договір як джерело приватного міжнародного права. 

1)Поняття та система міжнародного приватного права. 

Міжнародне публічне право — це галузь права, яка регулює відносини між 

державами, міждержавними організаціями, державо подібними утвореннями, націями, 

що борються за незалежність. Міжнародне публічне право є сферою політики.  

Міжнародне приватне право стосується цивільно-правових відносин передусім між 

організаціями і громадянами (особами без громадянства) різних країн.  

Предметом регулювання у міжнародному приватному праві є відносини цивільно-

правового характеру. Майнові, трудові, сімейні, спадкові, деліктні, економічні, 

господарські, науково-технічні, культурні, освітні та інші відносини виникають у 

міжнародному житті з участю осіб різної державної належності.  

Такі відносини невладні, неполітичні і не потребують застосування зазначеної 

гвинтівки. Цивільні правові відносини — це передусім майнові відносини між 

фізичними і юридичними особами різних держав. 

 Суб'єктом у майнових відносинах є іноземна сторона (наприклад, громадянин 

іноземної держави, особа без громадянства, іноземна організація, іноземна держава). 

Суб'єкти майнових відносин можуть належати до однієї держави, але об'єкт, у чв'язку 

з яким виникли відповідні відносини, перебуває за кордоном. Виникнення, зміна та 

припинення майнових відносин можуть бути пов'язані з юридичним фактом за 

кордоном (спричинення шкоди, укладення договору, смерть спадкодавця тощо). 

Держава — суверен, носій політичної влади. Але трапляється, що і держава стає 

суб'єктом міжнародного приватного права. 

Коли держави укладають між собою договори про торгівлю, то цим 

встановлюються відносини, що належать до сфери міжнародного публічного права. 

Якщо ж держава укладає торговельний договір з фірмою іншої країни, то наявні 

цивільні правові відносини. 

У міжнародному публічному праві роль основного джерела регулювання відіграє 

міжнародний договір.  

У міжнародному приватному праві міжнародний договір до юридичних і фізичних 

осіб застосовують не безпосередньо, а за допомогою його санкціонування відповідною 

державою у тій або іншій формі.  

Між міжнародним публічним правом і міжнародним приватним правом немає 

"китайської стіни" хоч би з огляду на те, що норми міжнародного договору 

переносяться у цивільне законодавство країн, які беруть участь у договорі.  

Приватне міжнародне право не слід змішувати з публічним міжнародним правом. 

       Навчальний курс "Міжнародне приватне право" традиційно складається з двох 

частин: загальної й особливої, або теоретичної та практичної. 

У загальній частині розглядаються питання, що стосуються джерел міжнародного 
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приватного права, його принципів, учень про колізійні та матеріально-правові 

норми, загальних понять (національний режим, режим найбільшого сприяння, 

взаємність, реторсія, автономія волі, зворотне відсилання та відсилання до права 

третьої країни, обхід закону, "кульгаючі" правовідносини, застереження про 

публічний порядок, цивільно-правовий статус держави, фізичних та юридичних осіб 

та ін.). 

Особлива частина охоплює такі питання: 

• право власності іноземців; 

• деліктні зобов'язання; 

• зовнішньоекономічні угоди; 

• міжнародні перевезення вантажів і пасажирів; 

• міжнародні кредитно-розрахункові відносини; 

• патентне право; 

• авторське право; 

• трудові відносини; 

• сімейне право; 

• спадкове право; 

• міжнародний цивільний процес; 

• міжнародний комерційний арбітраж. 

Система міжнародного приватного права як наука охоплює також питання 

історичного розвитку доктрини цього права, його теорій та концепцій, визначає 

способи вирішення його проблем. Міжнародне приватне право розвивається у 

тісному взаємозв'язку з порівняльним правознавством. 

 

2)Поняття джерел міжнародного приватного права та їх види. 

Під джерелами МПП в юридичній науці розуміють, зокрема, форми, в яких 

знаходить вираження правова норма. Міжнародному приватному праву відомі чотири 

форми джерел:  

1) внутрішнє законодавство; 

2) міжнародні угоди;  

3) міжнародні й торговельні звичаї; 

4) судова та арбітражна практика.  

Наявність міжнародних угод та звичаїв є особливістю джерел права цієї галузі.  

Тому можна небезпідставно говорити про подвійність джерел міжнародного 

приватного права. Вона полягає в тому, що, з одного боку, джерелами права е 

міжнародні угоди та міжнародні звичаї, а з іншого — норми законодавства та 

судова практика окремих держав, а також звичаї, що застосовуються у сфері 

торгівлі та мореплавства. 

 Подвійність джерел указаної галузі права не впливає на єдність предмета 

регулювання — цивільно-правові відносини з "іноземним елементом".  

Згадана властивість джерел права завжди викликає питання щодо їх юридичної 

сили. Так, у конституціях держав, інших нормативних актах звичайно закріплюється 

юридична сила норм  

У Конституції України вказано, що вона має найвищу юридичну силу, на її основі 
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приймається інше законодавство, а чинні міжнародні договори України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства (ч. 1 ст. 9). 

 У Законі "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 1991 

р. вказано, що укладені та належним чином ратифіковані Україною міжнародні 

договори становлять невід'ємну частину національного законодавства України і 

застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного законодавства. 

Аналогічною є й ч. 1 ст. 17 Закону України "Про міжнародні договори України" від 22 

грудня 1993 р. 

 Водночас тут же зазначається, що у випадку, коли міжнародним договором 

України, укладення якого відбулось у формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, 

що передбачені законодавством України, застосовуються правила міжнародного 

договору України (ч. 2 ст. 17).  

      Правовий звичай міжнародної торгівлі – це норма, яка утворилася на основі 

однакової звичаєвої поведінки суб’єктів міжнародних комерційних відносин і 

визнання ними її загальнообов’язковості, регулює міжнародні комерційні відносини 

шляхом встановлення у договірних відносинах взаємних прав та обов’язків та у 

недоговірних – внутрішніх параметрів функціонування господарюючих суб’єктів, 

додержання яких є необхідною передумовою їх участі у міжнародній комерційній 

діяльності, та зовнішніх стандартів поведінки, які є виявом справедливої міри свободи 

і рівності учасників вказаних відносин, як правило, формально визначена в актах 

міжнародних організацій. 

     Узвичаєність міжнародної торгівлі – це норма, яка сформувалася в результаті 

визнання загальнообов’язковою суб’єктами міжнародних комерційних відносин 

однакової звичаєвої поведінки, регулює міжнародні комерційні відносини шляхом 

встановлення раціонального порядку виконання певного зобов’язання і не володіє, за 

загальним правилом, ознакою формальної визначеності.  

      Правовий звичай міжнародної торгівлі як норма МПрП України – це норма, яка 

утворилася у міжнародних комерційних відносинах на основі однакової звичаєвої 

поведінки суб’єктів цих відносин та її визнання ними загальнообов’язковою, і регулює 

приватноправові відносини з іноземним елементом шляхом: а) встановлення взаємних 

прав і обов’язків сторін договору або б) встановлення внутрішніх параметрів 

функціонування суб’єктів підприємництва, додержання яких є передумовою їх вступу 

в договірні міжнародні комерційні відносини, та зовнішніх стандартів поведінки або 

в) визначення раціонального порядку виконання певного зобов’язання, які не 

порушують справедливої міри свободи і рівності учасників вказаних відносин, та 

санкціонована державою через визнання звичаю міжнародної торгівлі джерелом 

права. 

      Правовий звичай міжнародної торгівлі як джерело МПрП України – це 

повторювані міжнародні комерційні відносини, які містять правові звичаї і 

звичайності міжнародної торгівлі, і визнані державою як самостійне джерело 

правового регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом. 

Вирішення питання співвідношення юридичної сили джерел міжнародного 

приватного права є важливим ще й тому, що питома вага кожного з видів джерел 

права у різних правових системах неоднакова. При цьому часто до певного право 
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відношення можуть застосовуватися норми, що містяться в різних джерелах права. 

    Термін "внутрішнє законодавство" вживається у широкому розумінні. Маються на 

увазі не тільки закони, але й підзаконні акти держави. Належність норм внутрішнього 

законодавства до джерел міжнародного приватного права залежить від змісту 

предмета цієї галузі права у конкретній правовій системі. 

Для вітчизняної правової системи значення мають окремі норми Конституції 

України. Так, у ч. З ст. 25 Основного Закону нашої держави вказано, що Україна 

гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. У ч. 1 

ст. 26 зазначається, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні 

на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також 

несуть такі самі права і обов'язки, як і громадяни України, за винятками, 

встановленими Конституцією, законами чи міжнародними документами України. 

Конституції іноземних держав можуть включати й інші норми для регулювання 

приватноправових відносин з "іноземним елементом". Так, в Основному Законі 

Російської Федерації спеціальна глава присвячена зовнішній політиці держави. її 

норми регламентують питання міжнародних договорів, зокрема їх добросовісне 

виконання, як і таке ж виконання загальновизнаних принципів і норм міжнародного 

права. Конституція Російської Федерації включає й норми щодо захисту прав людини. 

Закони та нормативно-правові акти, які є джерелами міжнародного приватного 

права, поділяються на такі, що: 

1) повністю регулюють відносини цієї галузі права   

2) незначна частина норм яких регулюють ці відносини. 

До першої групи належать, наприклад, Закони України "Про зовнішньоекономічну 

діяльність" від 16 квітня 1991 р.;"Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 

р.2; "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р.3; Консульський 

статут України, затверджений Указом Президента України від 2 квітня 1994 р. тощо.  

Другу групу законодавства становить значна кількість юридичних актів, у яких 

тільки окремі норми чи спеціальні розділи регламентують правовідносини з 

"іноземним елементом".  

В Україні це здебільшого колізійні норми, які містяться в останніх розділах 

кодифікованих актів. Такими є, наприклад, розділ VIII вітчизняного Цивільного 

кодексу ("Правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянства, застосування 

законів іноземних держав і міжнародних договорів"), розділ VI Кодексу про шлюб та 

сім'ю України ("Застосування законодавства України про шлюб та сім'ю до іноземних 

громадян і осіб без громадянства. Застосування законів про шлюб та сім'ю іноземних 

держав та міжнародних договорів"). У Законі України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 

р.1 в розділі VIII ("Застава у міжнародному обороті") визначаються, зокрема, правила 

вибору закону щодо форми договору застави та права, застосовуваного до цього 

договору; правила вибору закону, який визначає захист прав заставодержателя та 

заставодавця на заставлене майно. 

 

3)Міжнародний договір як джерело приватного міжнародного права. 

Практика регулювання правовідносин у договірній формі важлива для держав, 

оскільки норми міжнародних угод у більшості правових систем є основним джерелом 

регулювання питань, які належать до сфери міжнародного приватного права.  
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Міжнародні договори (угоди) досягають такого становища тому, що містять 

уніфіковані норми, які спеціально створюються для врегулювання міжнародних 

невладних відносин. 

Зазначені угоди можна класифікувати за різними критеріями, зокрема за: 

 предметом регулювання (зовнішньоекономічні, шлюбно-сімейні відносини, з 

авторського права тощо); 

 видом норм, які містяться у них (колізійні, матеріально-правові, змішані); 

 кількістю учасників (дво- та багатосторонні); 

 суб'єктами, які створюють їх, чи під егідою яких вони укладаються (держави, їх 

союзи, міжнародні організації, наприклад, Співдружність Незалежних Держав, 

Міжнародна організація праці, Всесвітня організація охорони здоров'я (далі — 

відповідно СНД, МОП тощо); 

 ступенем потреби їх опосередкованості в законодавстві держав (потребують 

трансформації в національне законодавство або ж "самовиконувані", тобто такі, що 

потребують тільки національної норми-відсилання). 

У будь-якій державі більшість норм міжнародного договору застосовують до 

правовідносин унаслідок трансформації, тобто перетворення їх у норми 

внутрідержавного права. Форми здійснення трансформації передбачаються 

національним законодавством держав. До них належать, зокрема, ратифікація, 

прийняття актів про застосування міжнародного договору, видання іншого 

національного нормативного акта. 

У законодавстві України визначено принципи та правила дії міжнародних угод з її 

участю, чисельність яких щороку зростає.  

З багатьма державами Україна, ставши суверенною, уклала нові міжнародні угоди. 

Порядок їх дії на території України визначається, зокрема, Законом "Про 

міжнародні договори України" від 22 грудня 1993 р. 

      Договір як джерело права також має тривалу історію і певне використання і 

поширення у сучасному правовому житті. Значна правотворча роль належить 

договору ще з часів родового ладу і процесу становлення держави. Саме тоді 

взаємовідносини між окремими групами людей, які складали певні роди чи племена, 

базувалися або творилися на договірних засадах, коли шляхом договірних відносин 

погоджувалися і встановлювалися певні правила мирного співжиття. Ще римські 

юристи вважали, що виникнення закону та звичаю обумовлене саме договором-

погодженням громадян, який у випадку закону проявлявся у голосуванні, а у випадку 

правового звичаю — у мовчазній згоді.  

        І в давні часи, і на сучасному етапі правотворча роль договорів найяскравіше 

проявляється в галузі міжнародного права, тобто права, яке регулює взаємовідносини 

між незалежними одна від одної державами. Володіючи суверенітетом, держави не 

мають над собою якоїсь вищої влади, вони не мають ані спільного державного 

апарату, ані єдиного законодавчого органу, який би мав право видавати обов'язкові 

для держав правові норми, ані суду, який би з власного права та без попередньої їхньої 

згоди розв'язував спори і конфлікти між ними. Проте, все це не виключає 

впорядкованості міжнародних, або, власне, міждержавних відносин й існування 

міжнародного ладу, який є доволі стабільним.  
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      Отже, виходить, що відсутність в міжнародному житті законодавчої влади не 

виключає можливості творення та фактичного панування правових норм у відносинах 

міжнародного характеру. 

     Джерелами міжнародного права вважаються міжнародний правовий звичай та 

спільне рішення, тобто міжнародний договір. Для виникнення і чинності цього права 

найважливіше значення має той факт, що держави самі визнають його необхідність та 

вважають своїм обов'язком підпорядковуватися і виконувати норми міжнародного 

права. Міжнародні договори, особливо двосторонні, за винятком суто політичних та 

договорів, які регулюють державні кордони, мають нормативний характер, тобто 

встановлюють правила поведінки.  

        Тобто, у сучасних міжнародних відносинах договори мають значення законів. 

Ними встановлюються точні об'єктивні норми права, які кожен з учасників договору 

зобов'язується виконувати, здебільшого на своїй території, стосовно другої сторони — 

держави — та, у відповідних випадках, стосовно громадян цієї держави. При цьому, 

також слід зазначити, що міжнародне право регулює найрізноманітніші проблеми, що 

стосуються різних галузей права — цивільного, кримінального, торгового тощо. На 

нинішньому етапі можна стверджувати чітку тенденцію розвитку міжнародного права, 

визначальним джерелом якого є договір; роль міжнародного правового звичаю, як 

такого, якому бракує точності змісту та юридичної оформленості, постійно 

зменшується. Але договір на сучасному етапі розвитку суспільства має значення не 

тільки в міжнародному житті.  

       Важливу роль в регулюванні трудових відносин відіграє договір між власником 

підприємства або уповноваженим ним органом та трудовим колективом, тобто всіма 

робітниками та службовцями даного підприємства, тобто колективний договір. В 

цілому, договори базуються на диспозитивних нормах права, тобто на нормах, які 

надають можливість учасникам правовідносин самим домовитися про взаємні права і 

обов'язки. У правовому житті є два види договорів: договори-угоди та нормативні 

договори, останні є джерелом права. 

      Відмінність між цими договорами полягає у тому, що в першому кожна зі сторін 

бажає свого результату, наприклад договір купівлі-продажу — одна сторона бажає 

продати, друга купити певну річ; в нормативному ж договорі обидві сторони бажають 

одного — встановити спільну норму; по-друге, у першому випадку мотиви в обидвох 

сторін різні, в другому — один і той самий мотив — свідомість потреби певної 

правової норми; і третя відмінність — договір-угода творить тільки правовідношення, 

нормативний договір створює об'єктивну правову норму. І, незважаючи на те, що 

конкретний нормативний договір спрямований на створення правової норми, 

покликаної регулювати відносини обмеженого кола осіб, але зважаючи на значну 

кількість таких договорів, вони є важливим джерелом права не тільки в 

міжнародному, але і у внутрішньому державному житті. 
 

 

 


