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та користування із обов’язковим визначенням правового режиму цільового використання 
такого майна. Участь у зобов’язальних відносинах неформального товариства можлива 
лише через її членів за аналогією з моделлю діяльності простого товариства. Неформа-
льні організації мають бути наділені окремими цивільними процесуальними правами та 
обов’язками, що дозволить вирішити питання процесуальної співучасті. Для належного 
оформлення цивільно-правового статусу неформальної організації необхідно виробити 
модель цивільної деліктозтаності такої організації, оскільки саме цивільна відповідаль-
ність є однією із гарантій можливості брати участь у цивільному обороті. 
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МЕЖІ СВОБОДИ ДОГОВОРУ:  
ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ 

1. Традиційним для цивілістики є визначення наступних складових принципу свобо-
ди договору: 1) право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законо-
давства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства; 2) право врегулю-
вати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які 
не врегульовані цими актами; 3) можливість відступити від положень актів цивільного 
законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд (за умови, що в цих актах 
прямо не вказано про відсутність такої можливості, а також у разі, якщо обов’язковість 
для сторін положень актів цивільного законодавства не випливає з їх змісту або із суті 
відносин між сторонами; 4) право сторони укладати договір, як передбачений, так і не 
передбачений законом або іншими правовими актами, в тому числі змішаний договір, в 
якому містяться елементи різних договорів. 
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2. Водночас, свобода договору не є абсолютною та має відповідні межі. Перш за 
все, дія досліджуваного принципу обмежується стадією укладення договору. Таким чи-
ном, свобода договору не розповсюжується на договір як правовідношення. 

Обмеженість принципу свободи договору стадією укладення має надзвичайно важ-
ливе теоретичне та практичне значення. Зокрема, це стосується обрання можливого 
способу захисту. Так, ч. 2 ст. 20 ГК України [1] передбачає такий спосіб захисту як устано-
влення господарських правовідносин. Водночас, ЦК України [2] у ст. 16 не містить відпо-
відного способу захисту. 

Відсутність в переліку способів захисту цивільних прав та інтересів, передбачених 
ст. 16 ЦК України, такого способу захисту як спонукання до укладення договору зумовле-
на неможливістю впливу третіх осіб на волю та волевиявлення потенційних учасників 
договірного правовідношення1 та невідповідністю загальним засадам цивільного законо-
давства2 (і, перш за все, принципу свободи договору). 

3. Водночас, в якості непоіменованого способу захисту спонукання до укладення до-
говору відоме національній правозастосовній практиці (в т.ч. і судовій). Більше того, у 
випадках, передбачених спеціальним законодавством, обов’язок укладення договору 
покладається на конкретну особу (див., напр., Закони України «Про здійснення державних 
закупівель» (ст. 31) [3], «Про ринок природного газу» (п. 26 ч. 1 ст. 1) [4], «Про теплопо-
стачання» (ст. 25) [5], «Про житлово-комунальні послуги» (ст. 21) [6]). 

На нашу думку, якщо обов’язковість договору для однієї зі сторін прямо не передба-
чена законодавством або якщо відсутня попередня домовленість про укладення договору 
(напр., внаслідок укладення попереднього договору), особа не позбавлена можливості 
скористатися таким способом захисту як спонукання до укладення договору. 

Застосування досліджуваного способу захисту вбачається можливим у випадках, в 
яких воно має наслідком реальне поновлення порушеного, невизнаного або оспорювано-
го суб’єктивного цивільного права або охоронюваного законом інтересу, а способи захис-
ту цивільних прав та інтересів, визначені законом або договором, не надають потерпілій 
стороні реальної можливості здійснити захист її цивільних прав та інтересів. 

Можливість застосування непоіменованих способів захисту суб’єктивних цивільних 
прав та охоронюваних законом інтересів пропонується розглядати крізь призму положень 
статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [7]. Зокрема, у ви-
падку, якщо застосування не передбаченого законом або домовленістю сторін способу 
захисту сприяє реальному поновленню невизнаного, оспорюваного або порушеного 
суб’єктивного цивільного права або охоронюваного законом інтересу. 

Окрім права на ефективний засіб юридичного захисту, що гарантоване статтею 13 
Конвенції, необхідно зазначити про статтю 7.2.5 Принципів УНІДРУА [8], яка передбачає 
можливість застосування потерпілою стороною, що вимагає виконання негрошового зобов’я-
зання, будь-якого іншого засобу правового захисту3. До того ж, потерпілій стороні надається 

                                                           
1 З певними застереженнями можна зазначити, що свобода договору захищається і нор-

мами КК України: у ст. 206 йдеться про протиправну вимогу укласти угоду (але лише у сфері 
господарської діяльності. – М. Х.). 

2 Варто зазначити, що у випадку зі зміною чи припиненням правовідношення також від-
бувається втручання у сферу договірного регулювання і правовідношення змінюється або 
припиняється всупереч волі та волевиявленню конкретного учасника. 

3 Аналогічне положення міститься у ч. 2 ст. 275 ЦК України: захист особистого немайно-
вого права може здійснюватися також іншим способом відповідно до змісту цього права, спо-
собу його порушення та наслідків, що їх спричинило це порушення. 
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можливість скористатися будь-яким іншим засобом правового захисту у випадку, якщо рі-
шення суду про виконання негрошового зобов’язання не може бути примусово виконано. 

4. Випадки, у яких держава виступає не на засадах юридичної рівності, є винятком із 
принципу свободи договору: відповідний договір укладається відповідно до вимог цивіль-
ного законодавства, водночас згідно з нормами публічного права одна з його сторін є 
зобов’язаною до його укладення (напр., Закон України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» [9]1). 

5. На нашу думку, спонукання до укладення договору за своїм змістом є вимогою 
про визнання права: судове рішення у переважній більшості випадків не встановлює 
змісту конкретного договору, а підтверджує право однієї сторони вимагати укладення з 
нею договору. Разом з тим, таке «визнання права» не можна визначити типовим, зважа-
ючи на виникнення в управомоченої сторони (сторони, яка має право вимагати укладення 
з нею договору) не лише прав, але і обов’язків. 
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1 Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів» передбачено обов’язковість укладення відповідного 
договору як для страхувальника, так і для страховика. 


