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МІЖНАРОДНІ ДЖЕРЕЛА СТРАХОВОГО ПРАВА КРАЇН ЄС

Підписання Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, положення якої наго-
лошують на зближенні сторін у різних сферах на 
основі спільних цінностей, у тому числі посилен-
ні економічних і торговельних відносин з метою 
входження України до внутрішнього ринку Євро-
пейського Союзу, зумовлює необхідність вивчення 
тенденцій інтеграції правових норм країн – учас-
ниць ЄС.

Розвиток міжнародних відносин та світової еко-
номіки, процеси входження та інтеграції України 
до системи світових господарських зв’язків зумов-
люють необхідність розвитку страхового ринку з 
урахуванням світового досвіду та національних 
особливостей. 

Посилення інтеграційних процесів на міжна-
родному і регіональному рівнях потребують ство-
рення єдиного правового поля з метою поліпшення 
та зміцнення економічних зв’язків та посилення 
інтеграційних процесів у майбутньому. 

На теперішній час багато науковців, як вітчиз-
няних, так і зарубіжних, присвячують свої праці 
страхуванню та вивчають як економічну, так і пра-
вову сторону цієї категорії. Страховим правовід-
носинам присвячені праці В. Базилевича, М. Кла-
пківа, С. Осадця, А. Поддєрьогіна, В. Райхе-
ра, Л. Рейтмана, Б. Топорніна, К. Турбіна, В. Ша-
хова та ін.

Метою статті є виявлення проблем і перспек-
тив розвитку шляхів законодавчого врегулювання 
страхових правовідносин в країнах ЄС на міжна-
родному рівні, вивчення системи джерел страхово-
го права країн ЄС.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС відбулося в два етапи. Перший етап відбув-
ся 21 березня 2014 р.: під час позачергового саміту 
«Україна – ЄС» було підписано політичну частину 
Угоди та Заключний акт саміту. Зокрема, підписа-
ні преамбула, стаття 1, розділи І «Загальні принци-
пи», ІІ «Політичний діалог та реформи, політична 
асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері 
зовнішньої та безпекової політики» і VII «Інститу-
ційні, загальні та прикінцеві положення» Угоди. 

На саміті українською стороною також була зро-
блена заява, що зобов’язання України, які випли-
вають зі статті 8 Угоди 266 про асоціацію стосовно 
ратифікації Римського статуту Міжнародного кри-
мінального суду 1998 р., будуть виконані після вне-
сення відповідних змін до Конституції України. 

Другий етап відбувся 27 червня 2014 р.: у ході 
засідання Ради ЄС Президентом України, керів-

ництвом Європейського Союзу та главами держав 
та урядів 28 держав – членів ЄС була підписана еко-
номічна частина Угоди: розділи III «Юстиція, сво-
бода та безпека», IV «Торгівля і питання, пов’язані 
з торгівлею», V «Економічне та галузеве співробіт-
ництво» та VI «Фінансове співробітництво та поло-
ження щодо боротьби із шахрайством», які разом з 
рештою тексту Угоди становлять єдиний документ. 

Згадані процеси взаємодії України та держав – 
членів Європейського Союзу, інтернаціоналіза-
ція виробництва, а також необхідність подолання 
перешкод для вільного переміщення товарів, по-
слуг, капіталів та робочої сили вимагають від між-
народної спільноти створення відповідних пра-
вових конструкцій для упорядкування усіх цих 
відносин. 

Тому в українському суспільстві актуалізують-
ся питання функціонування, взаємодії та правово-
го забезпечення національних ринків договірних 
сторін в умовах дії Угоди про асоціацію. Насам-
перед це стосується фінансового напряму, який у 
більшості країн з ринковим господарством є стра-
тегічною галуззю економіки і цільним ланцюгом. 

Угода про асоціацію за своїм обсягом і тема-
тичним охопленням є найбільшим міжнарод-
но-правовим документом за всю історію України 
та найбільшим міжнародним договором з третьою 
країною, коли-небудь укладеним Європейським 
Союзом. Вона визначає якісно новий формат відно-
син між Україною та ЄС на принципах «політичної 
асоціації та економічної інтеграції» і є стратегіч-
ним орієнтиром системних соціально-економічних 
реформ в Україні. 

Передбачена Угодою поглиблена та всеохоплю-
юча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС ви-
значатиме правову базу для вільного переміщення 
товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили 
між Україною та ЄС, а також регуляторного набли-
ження, спрямованого на поступове входження еко-
номіки України до спільного ринку ЄС [1].

Право Євросоюзу тісно взаємодіє з міжнарод-
ним правом. Органічний зв’язок між ними зумов-
лений тим, що норми міжнародного права станов-
лять основу правової системи Євросоюзу. Проте 
така взаємодія іноді супроводжується конфлікта-
ми, що спричинені кількома факторами.

З одного боку, інститути інтеграційного об’єд-
нання і насамперед Суд ЄС роблять усе мож-
ливе, щоб забезпечити умови для автономного 
функціонування права Євросоюзу, мотивуючи це 
необхідністю створення єдиних правил для всіх 
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суб’єктів, які діють на спільному ринку. З цією ме-
тою оголошується про автономію правової системи 
Євросоюзу щодо міжнародного права.

З іншого боку, саме право Євросоюзу являє собою 
складну систему юридичних норм, частина якої – це 
норми міжнародного права, закріплені в установчих 
договорах про Євросоюз, договорах про приєднання 
нових держав до цих об’єднань, угодах, укладених 
ЄС з іншими суб’єктами міжнародного права. Інша 
частина правової системи ЄС – це норми, закріпле-
ні в актах інститутів Євросоюзу, які суттєво відріз-
няються за своєю природою від актів традиційних 
міжнародних організацій. Це може створювати 
проблеми щодо відповідності положень таких актів 
нормам міжнародного права.

Взаємодію міжнародного права з правом Євро-
союзу значною мірою визначають також такі фак-
тори, як розподіл договірної компетенції між ЄС та 
державами-членами і пов’язане із цим існування 
двох груп міжнародних угод, які по-різному впли-
вають на правопорядок Євросоюзу: угод, укладе-
них ЄС, та таких, що укладаються державами-чле-
нами з іншими суб’єктами міжнародного права. 

Зокрема, є сфери регулювання зовнішніх зно-
син, які перебувають у виключній компетенції 
ЄС завдяки передачі державами-членами части-
ни своїх повноважень Союзу. В інших сферах іс-
нує спільна компетенція Співтовариства та дер-
жав-членів. Наявні також сфери, у яких ЄС має 
доповнюючу компетенцію. Нарешті, є сфери, у 
яких держави-члени самостійно здійснюють свої 
зовнішні повноваження, хоча наслідки таких дій з 
боку держав-членів теж можуть впливати на пра-
вопорядок Євросоюзу [2].

Початком інтеграційного процесу формування 
єдиного страхового простору на території Євро-
пи й однакового страхового законодавства стало 
укладення в березні 1957 р. у Римі договору, який 
закріпив принципи, визначив основи інтеграцій-
ного публічно-правового регулювання різних сфер 
діяльності у країнах ЄС. Римський договір став 
базисним актом, що дав змогу сформувати право 
країн ЄС, складовою частиною якого є комплекс 
директив, котрі містять норми, що регулюють су-
спільні відносини у сфері страхування. Важливим 
завданням європейської економічної інтеграції є 
створення єдиного страхового ринку, метою якого 
є забезпечення свободи просування страхових по-
слуг, капіталу та страхових брокерів, що сприяти-
ме розвитку конкуренції та зростанню ефективнос-
ті роботи страхових компаній. Однак формування 
спільного ринку у сфері страхування не може бути 
швидким. Більше того, для цього слід здолати пе-
репони, обумовлені наявними відмінностями стра-
хових секторів різних країн, а саме: 

– нормативно-правової основи страхової діяль-
ності та системи страхового нагляду, що зумовлені 
національними особливостями; 

– рівень і якість пропонованих страхових про-
дуктів; 

– умови діяльності страховиків; 
– рівень страхової культури населення та ін. 
З урахуванням цих причин виділилися основні 

напрями формування єдиного страхового ринку: 
а) гармонізація страхового законодавства; 
б) забезпечення свободи діяльності страховиків 

у всіх країнах ЄС.
Керівник і координатор цієї діяльності – Євро-

пейський комітет зі страхування, у якому пред-
ставлені всі національні спілки та асоціації страхо-
виків [3,10].

Створення єдиного європейського страхового 
ринку базується на принципах, які передбачають 
вільну можливість створення філій усередині кра-
їн ЄС для будь-якої з країн-членів. Крім того, євро-
пейські страхові компанії мають право вільно нада-
вати страхові послуги в межах ЄС без обов’язкового 
створення філії [4].

У країнах ЄС вироблено єдині норми, у т. ч. фі-
нансово-правові, що регулюють відносини у сфері 
страхування, і функції державного регулювання 
страхової діяльності: єдиний порядок формування 
страхових резервних фондів; правила розміщення 
коштів страхових резервних фондів; процедуру лі-
цензування страхової діяльності, у т. ч. контроль 
за фінансовим станом; норматив співвідношення 
між активами й зобов’язаннями страхової органі-
зації (маржа платоспроможності); форми і строки 
надання бухгалтерської та статистичної звітності; 
порядок реєстрації страхових брокерів; порядок 
призупинення й відкликання ліцензій на право 
здійснення страхової діяльності; реєстр страхових 
організацій [5].

Будучи комплексною галуззю права, страхове 
право ЄС є сукупністю юридичних норм, які «при-
йняті й застосовуються у зв’язку з утворенням і 
функціонуванням загального страхового ринку в 
межах європейських співтовариств і Європейсько-
го Союзу на основі та відповідно до установчих до-
говорів і загальних принципів права».

Слід зазначити, що поняття системи права ЄС – 
це поняття системи європейського права, яке, у 
свою чергу, є сукупністю двох взаємопов’язаних 
правових підсистем – інтеграційного права і на-
ціонального законодавства. Таким чином, норми 
національного права є складовою частиною (під-
системою) європейського права. Дискусійним за-
лишається питання включення норм національно-
го страхового права держав – членів ЄС в систему 
страхового права ЄС. З одного боку, національні за-
конодавства багато в чому автономні, самостійні та 
значною мірою відрізняються один від одного, з ін-
шого – є досить великий обсяг одноманітно врегу-
льованих за допомогою інтеграційного права норм. 

Предметом страхового права ЄС слід вважати не 
тільки страхові правовідносини, але також і відно-
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сини, що складаються з приводу формування єди-
ного ринку страхових послуг на території ЄС.

Питання методів правового регулювання права 
ЄС також неоднозначне. 

Метою створення страхового права ЄС стало за-
безпечення основоположних принципів Римського 
договору:

– відповідно до принципу свободи устано-
ви (ст. 52 Римського договору.) страхова компа-
нія, яка перебуває в одній державі – члені ЄС, має 
право засновувати дочірню компанію або філію в 
іншій державі – члені ЄС;

– відповідно до принципу свободи надання по-
слуг (ст. 59 Римського договору.) страхова компа-
нія, яка перебуває в одній державі – члені ЄС, має 
право надавати свої послуги в іншій державі – чле-
ні ЄС, не будучи заснованою у другому державі;

– принцип свободи руху капіталу (ст. 67 Рим-
ського договору.) стосовно страхового права ЄС 
означає право страхових компаній вільно інвесту-
вати свої кошти на території будь-якої держави – 
члена ЄС.

Процесу створення єдиного страхового ринку 
перешкоджали серйозні відмінності в національ-
них страхових законодавствах держав – членів 
ЄС. Насамперед це пов’язано з відмінностями пра-
вових систем – романо-германської та англо-сак-
сонської (Великобританія), де право прецеденту 
робить страхове законодавство менш систематизо-
ваним. Але і в країнах континентального права від-
мінності в регулюванні страхових правовідносин 
були суттєвими.

Страхове право ЄС містить норми адміністра-
тивного, фінансового та цивільного права. І в кож-
ній з держав – членів ЄС спостерігалися відмінності 
в національному страховому законодавстві у сфері 
регулювання адміністративно-правових (регулю-
вання нагляду), фінансово-правових (регулювання 
оподаткування і формування страхових резервів) і 
цивільно-правових (регулювання договору страху-
вання) відносин. 

Так, найбільш суттєві відмінності стосувалися 
адміністративної складової страхового законодав-
ства. Зокрема, нагляд за здійсненням страхової 
діяльності в різних країнах здійснювався по-різно-
му. У Великобританії йшлося виключно про фінан-
совий контроль за страховими товариствами, тоді 
як у країнах континентальної Європи нагляд здійс-
нювався і за умовами страхування, і за порядком 
формування страхових тарифів. Крім того, в різ-
них країнах нагляд здійснювався за різними вида-
ми страхування (наприклад, у Франції – за всіма 
видами страхування, в Німеччині – за більшістю, а 
в Бельгії виключно за страхуванням життя і стра-
хуванням від нещасного випадку на виробництві).

Що стосується регулювання фінансових право-
відносин у страховому праві держав – членів ЄС, то 
відмінності стосувалися насамперед різних ставок 

податку на прибуток страхових організацій. Таким 
чином, оподаткування страхування регулюєть-
ся національним законодавством держав – членів 
ЄС, що створює нерівні конкурентні умови здійс-
нення страхової діяльності в різних країнах ЄС.

У сфері цивільно-правового регулювання відмін-
ність перш за все стосувалася договорів страхуван-
ня, я саме таких аспектів, як джерела, форма і сту-
пінь обов’язковості. Так, у країнах континентальної 
Європи договір страхування регулювався окремими 
законодавчими актами: у Німеччині це Закон про 
страхування 1908 року, у Великобританії – судові 
рішення. У Великобританії, на відміну від інших 
країн, письмова форма договору була обов’язковою 
тільки для морського страхування (Закон про мор-
ське страхування 1906 р.), а ступінь імперативності 
положень визначалася сторонами [6].

Страхове право ЄС пройшло трикроковий шлях 
свого формування.

У 1973 р. були ухвалені директиви ЄС зі страху-
вання життя (Директива 73/239/ЕЕС) і зі страху-
вання життя в 1979 р. (Директива 79/267/ЕЕС), що 
заклали єдині правові основи страхування в ЄС. Ці 
директиви прийнято називати «директивами пер-
шого покоління». Вони були присвячені впрова-
дженню на території держав – членів ЄС принципу 
свободи установи страхових організацій.

Вводилися однакові вимоги до заснування та 
ліцензування страхових компаній, встановлюва-
лися мінімальні вимоги до платоспроможності 
страховиків, мінімального розміру статутного ка-
піталу, для цілей ліцензування вводилася єдина 
класифікація видів страхування, що містить чо-
тири класи страхування життя і 18 класів іншого 
страхування, ніж страхування життя.

Подальшим кроком на шляху розвитку євро-
пейського страхового законодавства стало при-
йняття «директив другого покоління». Основною 
метою цих директив стало впровадження принци-
пу свободи надання послуг на території держав – 
членів ЄС.

Усувалися найбільш істотні відмінності в си-
стемах державного нагляду за страховою діяльніс-
тю, запроваджувалися єдині принципи для оцінки 
фінансового стану страхових компаній, вводилася 
«єдина ліцензія» для страхування певних катего-
рій ризиків, встановлювалися правила щодо вибо-
ру права, що застосовується до договору страхуван-
ня, вводився поділ ризиків на великі (large risks) і 
масові (mass risks).

У 1992 р. набули чинності «директиви третього 
покоління» по страхуванню іншому, ніж страху-
вання життя (92/49/ЄЕС), і зі страхування життя 
(92/96/ЄЕС). Вони остаточно закріпили принципи 
свободи установи і свободи надання послуг, прого-
лошені Римським договором 1957 р.:

– вводилася концепція «єдиного дозволу», пе-
редбачена також для кредитних організацій на 
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території держав – членів ЄС, для проведення 
страхових операцій, яка розвивала положення по-
передніх директив про «єдину ліцензію»;

– встановлювався принцип страхового нагляду 
з боку держави, де спочатку була заснована страхо-
ва організація незалежно від того, на території якої 
держави – члена ЄС здійснюється страхова діяль-
ність;

– закріплювалося право страхувальника на ви-
бір будь-якого страховика, зареєстрованого в будь-
якій державі – члені ЄС, а також право страхових 
організацій на укладання договорів страхування в 
будь-якій із держав – членів ЄС.

Таким чином страхове право ЄС набуло тепе-
рішнього вигляду [6]. 

Висновки. Сфера страхового законодавства ЄС 
переживає складний етап свого розвитку: фор-
мування єдиного законодавчого простору з стра-
хового права проходить під впливом норм націо-
нального законодавства, міжнародного права та 
законодавства, яке створюється саме Європей-
ським Союзом.

Європейське страхове право містить норми на-
ціональних законодавств країн – учасниць ЄС, від-
бувається проникнення норм права ЄС до націо-
нального законодавства країн – учасниць ЄС, яке 
іноді неможливо виділити чи поділити. 

Таким чином, джерелами страхового законо-
давства ЄС є: міжнародно-правові норми, законо-
давство країн-членів ЄС, законодавство Євросою-
зу. Останнє дає можливість зробити висновок про 
те, що страхове право ЄС – це сукупність інтегра-
ційного страхового права. 

У системі страхового права ЄС можна виділити 
три основні види норм:

– норми первинного права – положення уста-
новчих договорів, дія яких поширюється як на 
держави-члени, так і на фізичні та юридичні  
особи;

– норми вторинного права – приписи, обов’яз-
кові для суб’єктів права ЄС, що є результатом пра-
вотворчості інститутів ЄС;

– норми третинного права, прийняті з метою ре-
алізації установчих договорів.

Найбільш важливим є поділ норм страхового 
права ЄС за юридичною силою:

– установчі договори – норми, закріплені Рим-
ським договором 1957 р., стоять у першому ряду 
джерел страхового права ЄС, є свого роду Консти-
туцією ЄС;

– директиви – основне джерело права ЄС. 
– регламенти – юридично обов’язкові акти пря-

мої дії;
– рішення – акти індивідуального характе-

ру, обов’язкові виключно для адресатів;
– рекомендації – не є обов’язковим правовим 

актом, однак відображають позицію органів ЄС із 
тих чи інших питань;

– рішення Суду ЄС (Court of Justice), який має 
виняткову компетенцію в тлумаченні правових 
актів вторинного права, що видаються органами 
співтовариств, а також положень установчих дого-
ворів;

– міжнародні договори та конвенції.
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