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Тема Право власності. Право інтелектуальної власності. Зовнішньоекономічні договори. 

Позадоговірні деліктні зобов’язання. 

1. Правовий режим власності іноземців та іноземних юридичних осіб в Україні.  

2. Поняття, особливості зовнішньоекономічних угод. Суб’єкт і об’єкт та форма 

зовнішньоекономічного  договору. 

3. Поняття статусу деліктних зобов’язань. Закон країни заподіяння шкоди, закон країни 

потерпілого. 

1) Правовий режим власності іноземців та іноземних юридичних осіб в Україні. 

У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності. Його регламентація 

визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права.  

За законодавством України право власності — це врегульовані законом суспільні відносини щодо 

володіння, користування й розпорядження майном.  

Здійснювати відносини щодо володіння, користування та розпорядження власністю, незалежно від 

її форм (приватної, комунальної, державної), можуть не тільки народ України, громадяни, юридичні 

особи України та держава Україна, а й інші держави, їхні юридичні особи, СП, міжнародні 

організації, громадяни іноземних держав та особи без громадянства.  

Майно може належати на праві спільної (часткової або сумісної) власності цих суб'єктів права. 

Законодавством України допускається об'єднання майна, що є власністю громадян, юридичних осіб 

та/чи держави і створення на цих засадах змішаних форм власності, в т. ч. власності спільних 

підприємств за участю громадян та юридичних осіб інших держав . 

Тому такі спільні підприємства можуть мати на території України у власності майно, необхідне 

для здійснення діяльності, визначеної установчими документами, якщо інше не передбачено 

законодавчими актами України. 

Міжнародні організації та юридичні особи іноземних держав можуть мати на території України 

у власності будинки, споруди, інше майно соціально-культурного та виробничого призначення. Це 

положення знаходить відображення і в чисденних міжнародних договорах про торговельні 

відносини, науково-технічну співпрацю тощо.  

Так, згідно з п. З ст. 5 Угоди про торговельні відносини між Україною та США від 6 травня 1992 

р., кожна з держав дозволить комерційним представництвам іншої держави ввозити на свою 

територію і використовувати відповідно до звичайної комерційної практики конторське та інше 

обладнання, таке як друкарські машинки, фотокопіювальні апарати, комп'ютери й телефакси для 

здійснення їхньої діяльності. 

Іноземні держави можуть мати на території України у власності майно, необхідне для здійснення 

дипломатичних, консульських та інших міжнародних відносин у випадку й порядку, встановленому 

міжнародними договорами та законодавчими актами України. Відповідно до договорів за участю 

України на її території можуть розміщуватися й використовуватися об'єкти власності іноземних 

держав. 

Правовий режим майна, що є об'єктом права власності інших держав, юридичних осіб, спільних 

підприємств і міжнародних організацій, визначається законодавчими актами України, якщо інше не 

встановлено міжнародними договорами. Окремі майнові об'єкти можуть бути спільними для кількох 

держав. Мова йде, зокрема, про природні об'єкти. Режим використання спільних природних об'єктів, 

розташованих на території України та суміжних держав, визначається міжнародними договорами, 

ратифікованими Україною. 

Стосовно громадян іноземних держав та осіб без громадянства установлено, що вони 

користуються правами та несуть обов'язки стосовно належного їм на території України майна нарівні 

з громадянами України, якщо інше не передбачено законодавством нашої держави .  

У Законі України "Про правовий статус іноземців" також зазначається, що іноземці можуть 

відповідно до законодавства України мати у власності будь-яке майно, успадковувати й заповідати 

його, зокрема іноземці мають право власності на житло відповідно до законодавства України . 

Набувати право власності на майно іноземці можуть через приватизацію. Деякі об'єкти в 

Україні не можуть належати на праві власності іноземним громадянам та особам без громадянства. 

Це випливає зі змісту законодавства України чи безпосередньо встановлюється його нормами. Так, 
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Конституція України  зазначає, що виключно народові України на праві власності належать: земля, її 

надра, повітряний та водний простір, інші природні ресурси її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони.  

Закон України "Про режим іноземного інвестування" , дозволяючи іноземним інвесторам 

придбання прямо не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, в т. ч. будинки, 

квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності способом прямого 

одержання майна та майнових комплексів або у формі акцій, облігацій та інших цінних паперів, 

виключає з цього переліку земельні ділянки (п.З ст. 4). 

 Законодавством України встановлено, що земля може надаватися іноземним суб'єктам права у 

користування.  

Виключно користування землею іноземним суб'єктам дозволяється в більшості країн СНД 

(Азербайджан, Киргизстан, Узбекистан, Україна та ін.). Водночас законодавство Естонії передбачає 

можливість володіння землею іноземними суб'єктами права. 

Відповідно до Кодексу України "Про надра" не передаються у власність іноземним суб'єктам 

права й надра України. Проте вони можуть надаватися у постійне чи тимчасове користування з 

певною метою, наприклад, для геологічного вивчення, в т. ч. для дослідно-промислового 

розроблення родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних 

копалин і т. ін. 

У користування можуть надаватися окремі ділянки надр, у т. ч. континентального шельфу і 

виключної (морської) економічної зони України, родовища корисних копалин або їх частини як 

загальнодержавного, так і місцевого значення, зокрема й техногенні родовища.  

До об'єктів, які не можуть перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних 

організацій та юридичних осіб інших держав на території України, належать такі, що затверджені 

постановою ВРУ "Про право власності на окремі види майна" від 17 червня 1992 р. Так, у власності 

зазначених суб'єктів права не можуть бути: 

1) зброя, боєприпаси (крім мисливської та пневматичної зброї, зазначеної в Додатку № 2 до 

вказаної постанови, а також спортивної зброї та боєприпасів до неї, що купуються громадськими 

об'єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-

космічні комплекси; 

2) вибухові речовини й засоби вибуху; всі види ракетного палива, а також спеціальні матеріали та 

обладнання для його виробництва; 

3) бойові отруйні речовини; 

4) наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікарські засоби (за винятком отримуваних 

громадянами за призначенням лікаря); 

5) протиградові установки; 

6) державні еталони одиниць фізичних величин; 

7) спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (пі засоби не можуть також 

перебувати у власності юридичних осіб недержавних форм власності); 

8) електрошокові пристрої та спеціальні засоби, що застосовуються правоохоронними органами, 

крім газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії. 

Іноземці можуть мати вклади в установах Ощадбанку України чи бути застрахованими в нашій 

державі.  

Певне майно може використовуватися іноземцями тільки на території України. Його вивезення 

за межі митної території нашої держави заборонене.  

Питання про користування майном, яке не є у власності іноземних суб'єктів, регулюється й 

законодавством про іноземні інвестиції. В Україні, зокрема, передбачається користування з 

присвоєнням користувачем плодів. Користування майном може оформлятися договором майнового 

найму (оренди). Так, іноземні суб'єкти права можуть бути орендарями приватного, колективного, 

державного майна.  

       У кожній державі центральним правовим інтитутом є інститу власності. Його регламентація 

визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права.  
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        Міжнародні організації та юридичні особи іноземних держав можуть мати на теріторії України у 

власності будинки, споруди, інше майно соціально-культурного та виробничого призначення. Це 

положення знаходить відображення і в численних міжнародних договорах про торговельні 

відносини, науково-технічну співпрацю тощо. Так, згвдно з п. 3 ст. 5 Угоди про торговельні 

відносини між Україною та США від 6 травня 1992 р., кожна держава дозволить комерційним 

представництвам іншої держави ввозити на свою теріторію і використовувати відповідно до 

звичайної комерційної практики конторське тв інше обладнання, таке як друкарськи машинки, 

фотокопіювальні апарати, комп'ютери та телефакси для здійснення їхньої діяльності.  

Іноземні держави можуть мати на теріторії України у власності майно, необхідне для здійснення 

дипломатичних, консульських та інших міжнародних відносин у випадку й порядку, встановленому 

міжнародними договорами та законодавчими актами України. Відповідно до договорів за участю 

України на її теріторії можуть розміщуватися й використовуватися об'єкти власності іноземних 

держав. 

      Правовий режим майна, що є об'єктом права власності інших держав, юридичних осіб, спільних 

підприємств і міжнародних організацій, визначається законодавчими актами України, якщо інше не 

встановлено міжнародними договорами. Окремі майнові об'єкти можуть бути спільними для кількох 

держав. Мова йде, зокрема, про природні об'єкти. Режим використання спільних природних об'єктів, 

розташованих на теріторії України та суміжних держав, визначається міжнародними договорами, 

ратифікованою Україною. 

Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої 

діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений  ЦК та іншим законом. 

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та 

(або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права 

інтелектуальної власності визначається  ЦК та іншим законом. Право інтелектуальної власності є 

непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його 

здійсненні, крім випадків, передбачених законом.  Право інтелектуальної власності та право 

власності на річ не залежать одне від одного.  Перехід права на об'єкт права інтелектуальної 

власності не означає переходу права власності на річ.  Перехід права власності на річ не означає 

переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності.  

До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: 

 літературні та художні твори;  

 комп'ютерні програми;  

 компіляції даних (бази даних) 

 виконання;  

 фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;  

 наукові відкриття;  

 винаходи, корисні моделі, промислові зразки;  

 компонування (топографії) інтегральних мікросхем;  

 раціоналізаторські пропозиції;  

 сорти рослин, породи тварин;  

 комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні 

зазначення;  

 комерційні таємниці.  

Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної 

власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та 

(або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до ЦК, іншого закону чи договору.  

2 Поняття, особливості зовнішньоекономічних угод. Суб’єкт і об’єкт та форма 

зовнішньоекономічного  договору. 

Верховна Рада України 21 жовтня 1999 р. прийняла Закон України "Про внесення змін до ст. 6 

Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" 

      Зовнішньоекономічний договір (контракт) — матеріально оформлена угода двох або більше 

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на 

встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяль-
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ності. 

Нині вимоги до контракту формулюються так: 

"Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної 

діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено 

міжнародним договором України чи Законом. Повноваження представника на укладення зовніш-

ньоекономічного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документів, 

договорів та інших підстав, які не суперечать цьому Закону. Дії, які здійснюються від імені 

іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним 

чином, вважаються діями цього суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. 

Форма зовнішньоекономічного договору визначається місцем його укладення. Якщо дотримані 

вимоги законодавства України, то укладена за кордоном угода не може були визнана недійсною 

внаслідок недотримання форми. 

Угоди щодо будівель та іншого нерухомого майна, що знаходиться на території України, 

визнаються за її законами.Права та обов'язки сторін контракту визначаються правом місця його 

укладення, якщо сторони не домовляться про інше. Місце укладення угоди визначається згідно із 

законами України".Далі у ст. 6 Закону зазначається:"Права та обов'язки сторін 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначаються правом країни, вибраної сторонами при 

укладенні договору (контракту) або у результаті подальшого узгодження.За відсутності угоди між 

сторонами щодо права, яке має застосовуватися до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), 

застосовується право країни, де заснована, має місце проживання або основне місце діяльності 

Сторона, яка є: 

 продавцем — у договорі купівлі-продажу; 

 наймодавцем — у договорі майнового наймання; 

 ліцензіаром — у ліцензійному договорі; 

 охоронцем — у договорі зберігання; 

 комітентом (консигнантом) — у договорі комісії (консигнації); 

 довірителем — у договорі заручення; 

 перевізником — у договорі перевезення; 

 експедитором — у договорі транспортно-експедиційного обслуговування; 

 кредитором — у договорі кредитування; 

 дарувальником — у договорі дарування; 

 поручителем — у договорі поруки; 

 заставником — у договорі застави. 

До зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про виробниче співробітництво, спеціалізацію і 

кооперування, виконання будівельно-монтажних робіт застосовується право країни, де створюються 

передбачені договором (контрактом) результати, якщо сторони не погодили інше. 

До зовнішньоекономічного договору (контракту) про створення спільного підприємства 

застосовується право країни, на території якої спільне підприємство створюється і офіційно 

реєструється. 

До зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного на аукціоні, у результаті конкурсу, 

на біржі, застосовується право країни, на території якої проводиться аукціон, конкурс або 

знаходиться біржа. 

До прав і зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом), не вказаним у цій статті, 

застосовується право країни, де заснована або має місце проживання, або основне місце діяльності 

Сторона, яка здійснює виконання такого договору (контракту), що має вирішальне значення для його 

змісту. 

У разі приймання виконання за зовнішньоекономічним договором (контрактом) береться до уваги 

місце проведення такого приймання, оскільки сторони не погодили інше". 

"Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 5 жовтня 1995 р. № 75 

передбачає, що у контракті повинні міститися такі обов'язкові умови: 

1. Назва, номер договору (контракту), дата і місце його укладення. 

2. Преамбула. 

3. Предмет договору. 
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4. Кількість і якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг). 

5. Базисні умови поставки товарів (приймання — здавання виконаних робіт або послуг). 

6. Ціна і загальна вартість договору. 

7. Умови платежів. 

8. Умови здавання (приймання) товару (роботи, послуги). 

9. Упакування та маркування. 

10. Форс-мажорні обставини. 

11. Санкції та рекламації. 

12. Арбітраж. 

13. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін. 

Зазначені умови договору (контракту) вважаються обов'язковими. За домовленістю сторін у ньому 

можуть передбачатися і додаткові умови. 

Окремі види зовнішньоекономічних договорів (контрактів) підлягають державному обліку 

(реєстрації). Це сприяє контролю за надходженням валютної виручки в Україну. 

2)Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 

   У ст. З "Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності" Закону України "Про зовнішньоекономічну 

діяльність" міститься перелік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. У ній зазначається: 

"Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: 

- фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають 

цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території 

України; 

- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на 

території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші 

види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, 

посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні 

об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та капітал яких є повністю у 

власності іноземних суб'єктів господарської діяльності; 

- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами 

згідно із законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким 

цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність; 

- структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами 

згідно із законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на 

території України; 

- спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів 

господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на 

території України; 

- інші суб'єкти діяльності, передбачені законами України. 

Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в особі створених ними 

зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також 

інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні 

особи згідно з частиною четвертою статті 2 цього Закону і законами України". 

Види зовнішньоекономічної діяльності, дозволені зазначеним Законом, сформульовані у ст. 4. 

Джерела правового регулювання відносин за зовнішньоекономічними угодами. 

  Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних 

договорів, крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України. При цьому 

зовнішньоекономічний договір складається відповідно до вказаного та інших законів України з 

урахуванням міжнародних договорів України. Окремі види договорів у зовнішньоекономічній 

діяльності в цілому не відрізняються від аналогічних, які застосовуються у внутрішній господарській 

діяльності суб’єктів. У зовнішньоекономічній діяльності можуть застосовуватись договори 

дарування, лізингу (оренди), підряду, страхування, позики, застави, комісії, доручення, схову, 

бартерні тощо. Окрім загальних вимог, встановлених для будь-якого виду зовнішньоекономічного 

договору, Господарським кодексом України, Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність», 
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Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201, вимоги до 

окремих видів зовнішньоекономічних договорів регулюються спеціальними нормами, основними 

джерелами яких є Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про 

лізинг», Закон України «Про страхування», Закон України «Про заставу» та ін.  

      Існує особлива категорія зовнішньоекономічних договорів, правове регулювання яких у 

зовнішньоекономічних відносинах здійснюється спеціальними законами. До таких 

зовнішньоекономічних договорів можна, зокрема, віднести договір про здійснення операцій з 

давальницькою сировиною та договір про здійснення товарообмінних (бартерних) операцій. 

Джерелом правового регулювання цих договорів є, відповідно, Закон «Про операції з давальницькою 

сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» та Закон України «Про регулювання 

товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності».  

Чисельність видів зовнішньоекономічних договорів, що регулюються спеціальними міжнародними 

договорами України, менша. 

     Однак обсяг товарного та грошового обігу, який здійснюється на виконання таких договорів, у 

багатьох випадках вагоміший. У першу чергу це пояснюється тим фактом, що міжнародними 

нормами регулюються такі поширені види зовнішньоекономічних договорів, як договір купівлі-

продажу, договір поставки та договори перевезення. Правове регулювання вказаних договорів у 

зовнішньоекономічних відносинах має певні особливості порівняно з їх аналогами у внутрішніх 

відносинах. До джерел правового регулювання цих договорів можна віднести Конвенцію ООН про 

договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р., Конвенцію про позовну давність у 

міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 р., Конвенцію про договір міжнародного перевезення 

вантажів по дорогах (КДПВ) 1956 р., Конвенцію для уніфікації деяких правил, що стосуються 

міжнародних повітряних перевезень, 1929 р., Конвенцію ООН про міжнародні змішані перевезення 

вантажів 1980 р. та ін.   Наведені вище види зовнішньоекономічних договорів не охоплюють усього 

їх розмаїття, проте вони набули переважного поширення. Далі пропонується докладніше 

ознайомитися з окремими видами зовнішньоекономічних договорів, правове регулювання яких має 

певні особливості порівняно з правовим регулюванням аналогічних внутрішніх.  

3 Поняття статусу деліктних зобов’язань. Закон країни заподіяння шкоди, закон країни 

потерпілого. 

“Колізія” – слово, яке походить від латинського collisio, що означає “зіткнення”. Колізія 

права полягає у різниці змісту приватноправових законів країни суду та тієї держави, до якої 

належить іноземний елемент в даному правовідношенні. Іншими словами, правова колізія 

обумовлена двома причинами: наявністю іноземного елемента в приватноправовому відношенні та 

різним змістом права різних держав, з якими це відношення пов’язане. 

Таким чином, перед судом виникає проблема “вибору закону”, що вирішується за допомогою 

колізійної норми. 

Однак колізійна норма сама по собі не дає відповіді на питання про те, які права та обов'язки 

сторін виникають з даного правовідношення, вона лише вказує компетентний матеріально-правовий 

закон, що підлягає застосуванню до правовідношення. Саме в цьому полягає її особливість. Однак 

необхідно враховувати ще й те, що у випадку відносин з іноземним елементом не окремі норми 

різних держав, а їх правові системи. В іншому випадку норма відривається від правопорядку, до  

якого вона належить; „ця норма “інкорпорується” правовою системою держави, чий суд розглядає 

справу, й отримує тлумачення в аспекті сторонньої їй системи права. Таким чином, застосовується 

не „жива” норма права будь-якої держави, а норма, що по суті ніде не діє. Адже норма права, що 

відокремлена від складу правової системи, до якої вона належить, мертва й у будь-якому випадку в 

значній мірі втрачає свій зміст”. Правові системи окремих держав можуть у питаннях, які пов’язанні 

як з колізіями матеріального права (його вибору, кваліфікації, тлумачення), так і з колізіями 

процесуального права (тобто, право якої держави повинно застосовуватись до процесуальних 

відносин, що пов'язані з розглядом справ з іноземним елементом та виконанням судових рішень, у 

тому числі, держави, правозастосовний орган якої компетентний розглядати справи такого роду).  
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Таким чином, основний зміст міжнародного приватного права зводиться до колізійної 

проблеми та її вирішення. Тому колізійні норми, за допомогою яких головним чином вирішується ця 

проблема, є центральним інститутом цієї правової галузі.  

Колізійна норма – це норма, яка визначає, право якої держави повинно бути застосовано до 

даного правовідношення, що ускладнено іноземним елементом. 

Структура колізійної норми складається з двох елементів: обсягу та прив’язки. 

Обсягом колізійної норми називається вказівка в ній на ті відносини, які потребують 

правового врегулювання, а прив'язкою – вказівка на закон (тобто правову систему, правопорядок), за 

допомогою якого і будуть врегульовані зазначені відносини. 

Звернемося до Закону України “Про міжнародне приватне право”, а саме п. 1 ст. 48: „Права та 

обов’язки за зобов’язаннями, що виникають внаслідок завдання шкоди (обсяг), визначаються за 

правом країни, в якій мала місце дія або інша обставина, що стала підставою для вимоги про 

відшкодування шкоди (прив’язка)”. В обсязі визначаються відносини, пов'язані із зобов'язаннями, що 

виникли внаслідок заподіяння шкоди (зобов’язання з делікту). 

В прив’язці визначається, правом якої країни будуть врегульовані ці правовідносини, тобто 

“за правом країни, в якій мала місце дія або інша обставина, що стала підставою для вимоги про 

відшкодування шкоди”. 

Отже, ця стаття не встановлює прав та обов’язків учасників вказаних відносин, а відсилає до 

права держави, в якій мала місце дія. 

Таким чином, обсяг – це частина колізійної норми, яка вказує на коло приватноправових 

відносин міжнародного характеру, що підлягає правовій регламентації. Традиційно обсяг відповідає 

конкретному приватноправовому інституту: спадкові відносини, договірні зобов'язання, деліктні 

зобов'язання, взяття шлюбу і т.д. 

 

 


