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Глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
  

  Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством
  

1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові
відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному
волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

  

2. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному
підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних
відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено
законом.

  

Слід зазначити, що назва першої глави вужче її змісту, оскільки йдеться в ній не лише
про

  

акти цивільного законодавства, як такі, але й дається визначення цивільних відносин та
їх суб'єктів, згадуються такі категорії, як звичай, договір, аналогія тощо. У цьому
відчувається відлуння попередніх редакцій проекту ЦК, де глава 1 називалася «Цивільні
відносини. Цивільне законодавство», а ст. 1 — «Цивільні відносини».

  

Ст. 1 передбачає, що цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та
майнові відносини (цивільні відносини).

  

Визначенню поняття майнових відносин і встановленню критерію віднесення їх до сфери
цивільного права свого часу у радянській цивілістичній літературі приділялася значна
увага. Як такий критерій одні автори називали товарно-грошовий характер майнових
відносин (О. А. Пушкін), інші — майнову самостійність суб'єктів і те, що останні
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виступають «як самостійні товаровласники» (Ю. С. Червоний).

  

Із прийняттям нового ЦК підґрунтя для таких суперечок практично ліквідоване, оскільки
ст. 1 відносить до предмету цивільно-правового регулювання лише ті з майнових
відносин, що засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій
самостійності їх учасників. Отже, критерієм встановлення галузевої належності відносин
є не предмет, а метод правового регулювання. Для цивільно-правового (диспозитивного)
методу якраз і характерні юридична рівність та вільне волевиявлення учасників
регульованих відносин.

  

ЦК регулює як майнові, так і особисті немайнові відносини. Ці відносини у ст. 1 ЦК 1963
р. фактично поділялися на дві групи: особисті немайнові відносини, що пов'язані з
майновими, та суто особисті немайнові відносини. Але ЦК 2003 р. не містить підстав для
такого поділу, просто вказуючи, що немайнові відносини належать до сфери
цивільно-правового регулювання.

  

Для цих відносин характерним є те, що вони не мають безпосереднього економічного
змісту, їх предметом є: ім'я, честь, гідність, ділова репутація, особисте життя, авторство
на твори літератури, науки та мистецтва, свобода пересування та інші блага невід'ємні
від особистості. Деякі з особистих немайнових прав можуть належати також юридичним
особам. Зокрема, це право на недоторканність ділової репутації, на таємницю
кореспонденції; на інформацію, фірмове найменування, виробничу марку, товарний знак
тощо. (Див. також: коментар до кн. II ЦК «Особисті немайнові права фізичних осіб», ст.
94 та кн. IV «Інтелектуальна власність».)

  

Як особисті немайнові так і майнові відносини є відносинами цивільними, основними
ознаками яких є:

  

1)  суб'єкти. Учасники цивільних правовідносин відносно один одного виступають як
юридичне рівні суб'єкти, відокремлені одне від одного в організаційно-правовому і
майновому сенсі;

  

2) предмет. Цивільні правовідносини — це правовий зв'язок, що виникає з приводу
матеріальних і нематеріальних благ;
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3) метод. Відносини сторін регулюються на засадах ініціативи учасників і
диспозитивності норм, головною підставою виникнення правовідносин між суб'єктами
цивільного права є домовленість (договір) сторін;

  

4)  зміст. Учасники цього виду правовідносин виступають як носії цивільних прав і
обов'язків;

  

5) захист суб'єктивних прав і спонукання до виконання суб'єктивних обов'язків
здійснюється за допомогою специфічних заходів впливу і, як правило, у судовому
порядку;

  

6) розмаїття підстав виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Зокрема,
такими підставами є не лише факти, передбачені законом чи іншими актами, але також
дії суб'єктів, які, хоч і не передбачені цивільним законодавством, але внаслідок його
загальних засад і значення породжують відповідні відносини.

  

До майнових відносин, що засновані на адміністративному або іншому владному
підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, цивільне законодавство застосовується
лише у випадках, прямо передбачених законом. Це положення слідує з того, що такі
відносини не є цивільними, оскільки регулюються за допомогою імперативного методу,
котрий не властивий цивільному праву. Сказане стосується також бюджетних та
податкових відносин, які за своїм характером є відносинами влади та підпорядкування.

  Стаття 2. Учасники цивільних відносин
  

1. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи (далі —
особи).

  

2.  Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка
Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.
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Ст. 2 присвячена визначенню кола суб'єктів цивільних відносин та їхній характеристиці
(аналогічної норми ЦК 1963 р. не містив). Учасниками цивільних відносин можуть бути
фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні
громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. Таким чином, розрізняються
два види суб'єктів цивільних відносин: особи приватного права і особи публічного права.

  

Суб'єктами приватного права — учасниками цивільних правовідносин є: 1) фізичні особи
— громадяни України, а також іноземні громадяни і особи без громадянства, які
користуються однаковими з громадянами України майновими й особистими немайновими
правами за винятками, встановленими у законі; 2) юридичні особи — вітчизняні, іноземні,
спільні, вітчизняні з іноземними інвестиціями тощо.

  

Необхідною умовою участі особи у цивільних правовідносинах є наявність у неї цивільної
правосуб'єктності, тобто соціально-правової можливості (здатності) бути учасником
цивільних відносин.

  

Стосовно змісту правосуб'єктності необхідно підкреслити тенденцію до відмови від
невиправданих обмежень правосуб'єктності юридичних осіб. Якщо ст. 26 ЦК 1963 р.
встановлювала спеціальну правоздатність юридичних осіб, то ЦК 2003 р. (ст. 91)
передбачає, що юридична особа може мати такі ж права і обов'язки, як і особа фізична,
за винятком тих, передумовою володіння якими є природні властивості людини.

  

Елементами правосуб'єктності є: правоздатність та дієздатність.

  

Цивільна правоздатність — це здатність особи мати цивільні права і обов'язки. У ЦК
загальне визначення правоздатності відсутнє, однак містяться окремі визначення
правоздатності фізичних (ст. 25) і юридичних (ст. 68) осіб, які фактично тотожні.

  

Цивільна дієздатність — це здатність особи своїми діями набувати для себе цивільні
права і створювати цивільні обов'язки.

  

Поняття дієздатності охоплює можливість здійснювати широке коло дій з юридичними
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наслідками. Тому у її складі розрізняють: 1) правочиноздатність — здатність здійснювати
правомірні дії, спрямовані на встановлення цивільних прав та обов'язків; 2)
деліктоздатність — здатність нести відповідальність за вчинене цивільне
правопорушення; 3) тестаментоздатність — здатність складати заповіт і бути
спадкоємцем; 4) трансдієздатність — здатність особи бути представником та тим, кого
представляють; 5) бізнесдієздатність — здатність бути учасником підприємницьких
відносин.

  

Загальні положення про дієздатність у ЦК також визначено окремо стосовно фізичних
(ст. ЗО) та юридичних осіб (ст. 92). (Див. коментар до глав 3, 4, 7, 17 ЦК).

  

Учасниками цивільних відносин можуть бути також суб'єкти публічного права: держава
Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави тощо.

  

Стосовно вказаних суб'єктів недоцільно розрізняти їхню правоздатність та дієздатність,
оскільки ці поняття тут виступають як єдине ціле, а отже йдеться про цивільну
правосуб'єктність вказаних суб'єктів.

  

До того ж, на відміну від фізичних та юридичних осіб, держава Україна, Автономна
Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави тощо не іменуються
«особами», хоча і визнаються учасниками цивільних відносин. Це пов'язане з тим, що
вони є суб'єктами не приватного, а публічного права. Участь у цивільних відносинах для
них є не головним призначенням, а лише зумовлена певною ситуацією. Саме це і
підкреслюється в термінології коментованої статті.

  Стаття 3. Загальні засади цивільного законодавства
  

1. Загальними засадами цивільного законодавства є:

  

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;

  

2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених
Конституцією України та законом;
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3) свобода договору;

  

4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;

  

5) судовий захист цивільного права та інтересу;

  

6) справедливість, добросовісність та розумність.

  

Характерні риси цивільно-правового методу правового регулювання знайшли
відображення у принципах цивільного права (у коментованій статті вони іменуються
«засадами цивільного законодавства»), під якими мають на увазі визначальні ідеї, згідно
з якими здійснюється регулювання суспільних відносин, що складають предмет
цивільного права.

  

Слід зазначити, що незалежно від того, чи йдеться про особи приватного чи про особи
публічного права, їхня участь у цивільних відносинах регулюється цивільним
законодавством на однакових засадах, вказаних у ст. З ЦК, у кожній з яких
проявляються ті чи інші вимоги до практичного забезпечення правового становища
приватної особи.

  

1) Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини означає
вимогу забезпечення свободи особистості, яку іноді іменують «суверенітетом
особистості», вкладаючи в це поняття можливість індивіда визначати тип і характер
поведінки, своє місце в суспільстві в системі цивільних правовідносин і т.п. за власним
розсудом;

  

2) Неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених законом,
полягає у забезпеченні правової охорони власності, незалежно від її форм та видів.
Разом із тим, власник може бути позбавлений свого права, наприклад, у випадку
реквізиції, конфіскації майна за вироком суду, вилученні майна в інших випадках,
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передбачених ст. 350-354 ЦК;

  

3)  Свобода договорів полягає у визнанні за суб'єктом цивільного права можливості
укладати договори (або утримуватися від укладення договорів) і визначати їх зміст на
свій розсуд відповідно до досягнутої з контрагентом домовленості;

  

4) Свобода підприємницької діяльності, не забороненої законом, означає закріплення у
законодавчому порядку загального правила про право зайняття підприємницькою
діяльністю, а також встановлення юридичних гарантій реалізації цього права. Варто
звернути увагу на те, що із сенсу вказаної статті випливає розмежування законодавцем:
підприємницької діяльності, яка заборонена законом, і підприємницької діяльності, яка
не заборонена законом. Перша з них є правопорушенням і тому не входить до сфери
правового регулювання. Що ж стосується підприємницької діяльності, яка не заборонена
законом, то право займатися нею є однією з важливих засад цивільного законодавства
України;

  

5)  Принцип судового захисту цивільного права та інтересу відображає та розвиває
положення ст. 124 Конституції України про те, що правосуддя в Україні здійснюється
виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі

  

правовідносин, що виникають в державі. При цьому судовий захист можливий як щодо
тих цивільних прав, що прямо вказані у ЦК, так і відносно тих, що випливають із норм
Конституції України чи іншого закону. (Див. постанову Пленуму Верховного Суду України
від 1 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні
правосуддя»).

  

Судам підвідомчі усі спори про захист прав і свобод громадян. Суд не має право
відмовити особі в прийнятті позовної заяви або скарги, наприклад на тій підставі, що його
вимоги можуть бути захищені в іншому порядку.

  

Проте слід мати на увазі, що реалізація принципу судового захисту цивільного права та
інтересу не означає встановлення вимоги звернення за захистом виключно до суду. ЦК
та інші закони України передбачають для суб'єктів цивільних відносин можливість діяти
іншим чином. Наприклад, згідно зі ст. 17-19 ЦК захист цивільних прав та інтересів може
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здійснюватися органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, нотаріусом, а також власними силами у порядку
самозахисту. Суперечка про порушене цивільне право може бути розглянута також
третейськими судами, котрі створюються за домовленістю суб'єктів відповідних
цивільних відносин. (Див. коментар до глави 3).

  

6) Вимога справедливості, добросовісності та розумності цивільного законодавства
практично виражається у встановленні його нормами рівних умов для участі всіх осіб у
цивільних відносинах; закріпленні можливості адекватного захисту порушеного
цивільного права або інтересу; поєднання створення норм, спрямованих на забезпечення
реалізації цивільного права, з шануванням прав і інтересів інших осіб, моралі суспільства
тощо.

  

При цьому справедливість можна трактувати як визначення нормою права обсягу, межі
здійснення і захисту цивільних прав та інтересів особи адекватно її ставленню до вимог
правових норм. Добросовісність означає прагнення сумлінно захистити цивільні права та
забезпечити виконання цивільних обов'язків. Розумність — це зважене вирішення питань
регулювання цивільних відносин з урахуванням інтересів усіх учасників, а також інтересів
громади (публічного інтересу).

  

 

  Стаття 4. Акти цивільного законодавства України
  

1.  Основу цивільного законодавства України становить Конституція України.

  

2.  Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України.

  

Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються
відповідно до Конституції України та цього Кодексу (далі — закон).

  

Якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України
проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, він
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зобов'язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до Цивільного
кодексу України. Поданий законопроект розглядається Верховною Радою України
одночасно з відповідним проектом закону про внесення змін до Цивільного
кодексу України.

  

3. Цивільні відносини можуть регулюватись актами Президента України у випадках,
встановлених Конституцією України.

  

4.  Актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету Міністрів України.

  

Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу
або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або
іншого закону.

  

5.  Інші органи державної влади України, органи влади Автономної Республіки
Крим можуть видавати нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини,
лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України та законом.

  

6. Цивільні відносини регулюються однаково на всій території України.

  

Характеризуючи акти цивільного законодавства України, ЦК розрізняє: основу
цивільного законодавства України (Конституція України) і цивільне законодавство як
таке. Конституція України не є актом цивільного законодавства у прямому значенні,
оскільки є основою всього законодавства України і містить норми різного характеру,
визначаючи основи не лише цивільного, а й адміністративного, карного, процесуального
тощо законодавств. Разом з тим, окремі її положення є нормами цивільного права, котрі
прямо регулюють цивільні відносини і можуть безпосередньо застосовуватися судами
для захисту цивільних прав та інтересів, як передбачених, так і непередбачених у ЦК
(постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. «Про застосування
Конституції України при здійсненні правосуддя»).

  

Цивільне законодавство як таке у свою чергу поділяється на головний акт — Цивільний
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кодекс України та інші закони України, які видаються відповідно до Конституції України
та цього Кодексу. Значення такого поділу відображається в тому, що інші акти
законодавства не можуть суперечити Кодексу, а при змінах і доповненнях мають
узгоджуватися з ним.

  

Цивільні відносини можуть також регулюватися актами Президента України. Ст. 106
Конституції України передбачає, що Президент України на основі та на виконання
Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до
виконання на території України.

  

Актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету Міністрів, що мають
загально-нормативний характер і регулюють цивільні відносини.

  

Якщо акти Президента, видані у випадках, встановлених Конституцією України, та
постанови Кабінету Міністрів у галузі цивільного права у кожному разі є актами
цивільного законодавства, то інші органи державної влади можуть видавати
нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах,
встановлених законом. Тобто, вимогою до актів Президента та Кабінету Міністрів у галузі
цивільного права є відповідність цих актів Конституції, ЦК або іншому закону у той час, як
вимогами до актів інших органів влади України є, по-перше, наявність у законі вказівки
про те, що вони можуть видавати нормативно-правові акти, які регулюють цивільні
відносини, а по-друге, відповідність цих актів положенням ЦК та інших законів.

  

Оскільки нормативні акти можуть містити норми різної галузевої належності, то
положення коментованої статті слід розглядати як такі, що стосуються не лише законів у
цілому, а й окремих норм, котрі регулюють цивільні відносини, вміщених у законах
комплексного характеру.

    

  
  Стаття 5. Дія актів цивільного законодавства у часі
  

1. Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня
набрання ними чинності.
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2. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він
пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи.

  

3. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного
законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства
застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним
чинності.

  

Дія актів цивільного законодавства у часі визначається за загальними правилами.
Зокрема, акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня
набрання чинності цими актами.

  

Порядок набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами на
території України визначається, передусім, Конституцією України (ст.ст. 57, 58, 94, ч. З
ст. 106, ст. 117).

  

Зокрема, відповідно до загальних правил ст. 57 Конституції, закони та інші
нормативно-правові акти, які визначають права і обов'язки громадян, повинні бути
доведені до відома населення в порядку, встановленому законом. Недотримання цього
правила тягне недійсність відповідного акту. Стаття 94 Конституції України передбачає,
що закон набирає чинності через 10 днів від дня його офіційного обнародування. Самим
законом може бути передбачено, що він набирає чинності в іншому порядку, але в
будь-якому випадку це відбувається не раніше дня його опублікування у відповідних
офіційних виданнях. Офіційним опублікуванням законів та інших актів Верховної Ради
України визнається їх публікація у «Відомостях Верховної Ради України» протягом ЗО
днів, а також в газеті «Голос України» протягом 5 днів після дати прийняття.

  

Порядок набрання чинності іншими нормативно-правовими актами визначається окремо.
Відповідно до Указу Президента України від 10 червня 1997 р. «Про порядок офіційного
обнародування нормативно-правових актів і набрання ними чинності» офіційними
друкованими виданнями у цьому випадку є «Відомості Верховної Ради України»,
«Офіційній вісник України», газета «Урядовий кур'єр».
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Акти Президента України загально-нормативного характеру набирають чинності через
10 днів від дня їх офіційного обнародування, якщо інше не передбачено самими актами,
але не раніше дня їх опублікування в одному з указаних офіційних друкарських видань.

  

Нормативні акти, видані Кабінетом Міністрів України, набирають чинності з моменту їх
прийняття, якщо інший термін вступу їх у силу не передбачений у цих актах. При цьому
потрібно мати на увазі, що акти Кабінету Міністрів, які визначають права і обов'язки
громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих
виданнях.

  

Якщо нормативно-правовий акт опублікований у газеті «Урядовий кур'єр» раніше, ніж в
«Офіційному віснику України» і «Відомостях Верховної Ради України», він набирає
чинності після опублікування в цій газеті в порядку, викладеному вище.

  

Є особливості набрання чинності нормативно-правовими актами інших органів виконавчої
влади. Відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. (зі змінами від 21
травня 1998 р.) «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і інших
органів виконавчої влади» з 1 січня 1993 р. запроваджено обов'язкову державну
реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод і законних інтересів
громадян або мають міжвідомчий характер.

  

Такій реєстрації, зокрема, підлягають нормативні акти міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, органів господарського управління і контролю, а також
місцевих органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, Києві,
Севастополі, районах областей, районах міст Києва і Севастополя. Вказані
нормативно-правові акти набирають чинності через 10 днів після їх державної реєстрації,
якщо в них не встановлено більш пізній термін набрання чинності. Державну реєстрацію
здійснюють Міністерство юстиції України і його органи в Автономній Республіці Крим,
областях, районах.

  

За загальним правилом дія закону не обмежена строком, якщо в самому законі не
вказано інше (зокрема, термін його дії), або якщо сама сутність закону не припускає його
дії протягом певного терміну.
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Як правило, Закон діє до його скасування у встановленому порядку. Про скасування
закону може бути прямо вказано в новому законі. Можливе також «опосередковане
скасування». Так, якщо в новому законі нічого не сказано про дію раніше ухваленого
закону, що регулює ті ж відносини, або вказано, що інше законодавство діє в частині, яка
не суперечить новому закону, то, коли попередній закон суперечить новому, його слід
вважати скасованим у відповідній частині або в цілому з моменту набрання чинності
нового закону.

  

Акт цивільного законодавства зворотної сили не має, крім випадків, коли він пом'якшує
або скасовує цивільну відповідальність особи. Отже акти цивільного законодавства
діють на майбутній час і не застосовується до тих відносин, які виникли до набрання ним
чинності.

  

До цивільних відносин, які виникли раніше, новий акт цивільного законодавства
застосовується стосовно прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним
чинності. Як випливає з ч. З ст. 5 ЦК, для цього необхідне додержання трьох умов: 1)
відносини належать до сфери цивільно-правового регулювання; 2) акт, що регулював їх,
утратив чинність; 3) права і обов'язки по цих відносинах виникають і після набрання
чинності новим актом цивільного законодавства.

  

 

  Стаття 6. Акти цивільного законодавства і договір
  

1.  Сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного
законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства.

  

2. Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами
цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

  

3. Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного
законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.
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Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного
законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо
обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх
змісту або із суті відносин між сторонами.

  

4.  Положення частин першої, другої і третьої цієї статті застосовуються і до
односторонніх правочинів.

  

Коментована стаття містить норми, що конкретизують положення про свободу договору
та й узагалі кожного правочину (як це випливає з ч. 4 ст. 6 ЦК). З урахуванням загальних
тенденцій підвищення ролі вільного волевиявлення суб'єктів цивільних відносин у ЦК
спеціально визначено співвідношення актів цивільного законодавства і договорів.

  

ЦК розрізняє укладення договорів, взагалі не передбачених актами цивільного
законодавства, і договорів, які передбачені такими актами.

  

Що стосується договорів, не передбачених актами цивільного законодавства, то тут
визначальним є те, що допускається вчинення будь-якого договору, який не суперечить
засадам цивільного законодавства, вказаним у ст. З ЦК (див. коментар до ст. 3). У таких
випадках особи мають право врегулювати свої відносини на власний розсуд. Таким
чином відбувається подолання прогалин у законодавстві і договір виступає як джерело
цивільного права. Наприклад, норми права можуть встановлюватися корпоративним
договором, яким визначаються правила поведінки членів відповідної корпорації, а також
осіб, котрі вступають із цією корпорацією у цивільні відносини.

  

Якщо договір згадується в актах цивільного законодавства, але регламентований ними
недостатньо детально, то сторони можуть врегулювати ті свої відносини, які не
врегульовані цими актами. Тут також має місце подолання прогалин у законодавстві, а
звідси випливає висновок про те, що окремі умови такого договору можуть створювати
норми цивільного права.

  

Частина 3 ст. 6 визначає співвідношення між актами цивільного законодавства і
договором. Допустимість конкуренції договору й акта законодавства випливає з того, що
вказана норма передбачає ситуацію, коли сторони в договорі можуть відступити від
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положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на свій розсуд.
Отже, особам надається право вибору: використати вже існуючі норми законодавства
для регламентації своїх стосунків або встановити для себе правила поведінки на свій
розсуд.

  

Разом з тим, варто звернути увагу на те, що, хоча загальним правилом є право суб'єктів
договору відступити від положень актів цивільного законодавства, але в ньому існують
винятки. Зокрема, відступ від положень актів законодавства не допускається, якщо: а)
відступ від положення акту цивільного законодавство прямо заборонений таким актом;
б) обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх
змісту; в) обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з
самої суті відносин між сторонами (наприклад, у договорі дарування не можна
передбачити плату за подарунок, оскільки дарування за своєю сутністю є безоплатним).

  Стаття 7. Звичай
  

1. Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового
обороту.

  

Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного
законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин.

  

Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

  

2. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у
цивільних відносинах не застосовується.

  

У коментованій статті вперше у вітчизняному законодавстві вказується на звичай як на
джерело цивільного права і визначаються засади його застосування. Якщо ЦК 1963 р.
містив лише згадку про деякі види звичаїв: «правила соціалістичного співжиття»,
«моральні принципи суспільства, яке будує комунізм» (ст. 5), то ЦК 2003 р. дає поняття
звичаю, визначаючи його як правило поведінки, котре не встановлене актами цивільного
законодавства (хоча і може бути зафіксоване у відповідному документі), але є усталеним
у певній сфері цивільних відносин.
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Залежно від характеру правового звичаю можна виокремити кілька його видів:
міжнародні звичаї; звичаї внутрішньодержавні; звичаї, що ґрунтуються на звичаєвому
праві; судовий звичай; звичаї ділового обігу (обороту) та ін.

  

Деякі звичаї фіксуються в документах (наприклад окремі судові звичаї зафіксовані у
постановах Пленуму Верховного Суду України). Але багато звичаїв у документах не
фіксуються, а мають характер правових аксіом, що звичайно приймаються до уваги
учасниками цивільних відносин (наприклад, «Двічі за одне й те саме не відповідають»,
«Домовленості мають виконуватися»).

  

Звичаї можуть мати характер конкретного правила (наприклад, «Приналежність —
слідує за головними речами»). Але вони можуть також бути окреслені у загальному
вигляді. Наприклад, ч. 4. ст. 13 ЦК, передбачає, що при здійсненні цивільних прав особа
повинна додержуватися «моральних засад суспільства». Очевидно, що «моральні засади
суспільства» є категорією звичаєвого права, якій надана обов'язкова сила нормою
закону. Разом з тим, ця категорія вимагає додаткового тлумачення, а отже потребує
з'ясування сукупності конкретних звичаїв, що визначають моральні засади суспільства
(положення релігії, яка домінує у певному суспільстві; гуманітарні цінності, прийняті у
ньому, тощо).

  

Частина 2 ст. 7 ЦК визначає місце звичаїв у системі норм цивільного права,
передбачаючи, що звичай, який суперечить актам цивільного законодавства або
договору, не застосовується. Це положення слід тлумачити поширювально, оскільки не
може також застосовуватися і звичай, який суперечить моральності суспільства,
публічному інтересу тощо. Таким чином, правові звичаї за юридичною силою
поступаються і договорам, і актам законодавства, й іншим видам норм цивільного права.

  

Такий підхід цілком відповідає східноєвропейській концепції цивільного права (яка
прийнята і в Україні), де правовому звичаю як джерелу права традиційно відводиться
другорядна роль. Унаслідок цього багато які зі звичаїв закріплені в актах законодавства і
нерідко виступають лише як доповнення до цих актів.

  Стаття 8. Аналогія
  

1. Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами
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цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими
нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють
подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

  

2. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних
відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного
законодавства (аналогія права).

  

Принцип свободи договору зумовлює доцільність застосування аналогії щодо відносин,
не врегульованих цивільним законодавством.

  

До прийняття ЦК 2003 р. можливість застосування аналогії ґрунтувалася на тлумаченні
ст. 4 ЦК 1963 р. і положеннях ст. 12 ЩІК. Натомість ст. 8 ЦК прямо вказує на можливість
застосування аналогії закону й аналогії права.

  

Застосування аналогії закону можливе за таких умов: 1) відносини сторін знаходяться у
сфері дії цивільного права, тобто, є цивільними відносинами (див. коментар до ст. 1 ЦК);
2) вказані цивільні відносини не врегульовані ЦК, іншими актами цивільного
законодавства або договором; 3) існують норми, що регулюють подібні за змістом
цивільні відносини.

  

Оскільки ч. 1 ст. 8 передбачає, що аналогія закону може мати місце, якщо цивільні
відносини не врегульовані актами цивільного законодавства або договором, то можна
зробити висновок, що положення ст. 8 стосуються лише судових органів. Адже, як
випливає з неї, аналогія закону може мати місце лише тоді, коли цивільні відносини не
врегульовані ні законодавством, ні договором. Отже, врегулювавши свої відносини
договором, його сторони не можуть вдаватися до аналогії: їхня угода усуває для них таку
можливість.

  

Якщо використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин неможливо
(наприклад, через відсутність норм, що регулюють подібні відносини), то застосовується
аналогія права, тобто, використовуються загальні засади цивільного законодавства,
встановлені ст. З та ін. цього Кодексу.
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Умови застосування аналогії права такі:

  

1) відносини сторін знаходяться у сфері дії цивільного права, тобто є цивільними
відносинами;

  

2) вказані цивільні відносини не врегульовані ЦК, іншими актами цивільного
законодавства або договором;

  

3) відсутні норми, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини.

  Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання
відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів,
охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин
  

1. Положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які
виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а
також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами
законодавства.

  

2.  Законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин
у сфері господарювання.

  

Оскільки ЦК 2003 р. за своєю концепцією та змістом є кодексом приватного права, йому
відводиться провідна роль у системі законодавства, що регулює відносини у приватній
сфері. Отже, положення ЦК мають застосовуватися не лише до «суто цивільних»
відносин, а й до взаємин суб'єктів споріднених відносин. Проте це застосування має
різний характер залежно від того, до яких відносин він застосовується.

  

До регулювання відносин, які виникають у сімейних відносинах, при використанні
найманої праці, у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, норми
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ЦК застосовуються субсидіарно, тобто у випадках, якщо ці відносини не врегульовані
іншими (спеціальними) актами законодавства.

  

У сферу регулювання ЦК, з деякими застереженнями, встановленими ч. 2 ст. 9 ЦК,
потрапляють також відносини у сфері підприємництва. Загальним правилом є те, що
підприємницькі відносини, які прямо не врегульовані ЦК, регулюються іншими актами
законодавства (таким актом, зокрема, є Господарський кодекс України). При цьому
провідними є положення ЦК, а норми Господарського кодексу, як спеціальне
законодавство, застосовується у тих випадках, коли підприємницькі відносини не
врегульовані взагалі або недостатньо повно врегульовані ЦК.

  Стаття 10. Міжнародні договори
  

1.  Чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного
цивільного законодавства України.

  

2. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому
законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом
цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного
договору України.

  

Міжнародний договір — це домовленість двох і більше держав, що містить норми про
встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків у відносинах між ними. Він може
називатися по-різному: договір, угода, пакт, конвенція, протокол та ін.

  

Залежно від рівня, на якому укладається міжнародний договір, він може бути
міждержавним, міжурядовим, відомчим, а залежно від кількості сторін — двостороннім
або багатостороннім.

  

За відповідних умов міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, стає
частиною національного цивільного законодавства України. Порядок набрання чинності
міжнародними договорами встановлений Законом України «Про міжнародні договори
України». З нього випливає, що до міжнародних договорів, положення яких мають
застосовуватися в Україні, належать: договори, ратифіковані Верховною Радою України;
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договори, затвердження, прийняття або приєднання до яких здійснене на основі рішень
Верховної Ради України або Президента України; договори, які набрали чинності з
моменту підписання їх Президентом України. Вказані договори підлягають опублікуванню
у «Відомостях Верховної Ради України», в газеті Верховної Ради України «Голос
України», а також в «Зібранні чинних міжнародних договорів України».

  

Міжнародні договори, чинні в Україні, мають пріоритет перед національним
законодавством. Це означає, що у випадках, коли міжнародний договір укладено раніше
за видання акта цивільного законодавства, то останній не набирає чинності взагалі.
Якщо ж акт цивільного законодавства видано раніше, ніж було укладено міжнародний
договір, то акт національного законодавства втрачає силу з моменту набрання чинності
міжнародним договором.
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