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ПРИНЦИП СВОБОДИ ДОГОВОРУ 

Тематика, пов’язана зі свободою договору, продовжує зберігати свою актуальність, 
для чого є досить серйозні причини. Як загальнозначущі або визначальні для сутності 
свободи договору слід назвати такі співвідношення: (а) свобода договору і його значення 
як регулятора / принципу регулювання відносин; (б) взаємозв’язок свободи договору з 
іншими принципами цивільного права; (в) межі застосування принципу свободи договору; 
(г) охоплення поняттям свободи договору трьох різних його ракурсів (як правочину / текс-
ту / правовідносин); (ґ) свобода договору на стадіях його укладення, виконання та припи-
нення; (д) свобода договору в регулятивних і охоронних правовідносинах (розуміння від-
повідальності за його порушення). У зв’язку з багатогранністю дослідження свободи дого-
вору зупинимося на принципі свободи договору. 

Узгодженість дії методу і принципу (свободи договору) в цивільно-правовому регу-
люванні можна простежити в ст. 1 ЦК України, яка визначає цивільні відносини як засно-
вані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. 
Саме це і зумовлює можливість для сторін максимально зосередити свої зусилля на 
узгодженні умов і положень договору, чому вони будуть слідувати саме як «батьки» тих 
установлений, які в ньому містяться. Держава ж зберігає важливе місце в системі право-
вого регулювання, оскільки має запропонувати і створити ті публічно-правові механізми, 
які зможуть забезпечити дієвість цього принципу. 

Іншими словами, хоча принцип свободи договору розрахований виключно на при-
ватноправову сферу, його системне розташування в ній не може бути досягнуто без 
впливу публічно-правових механізмів. Тому роль держави повинна абсолютно змінитися: 
від моделі планово-економічних зв’язків, що залишають договорам далеко не головну 
роль у відносинах між суб’єктами, перейти до моделі вільного вступу суб’єктів у договірні 
правовідносини, що буде можливим лише при контролі за її забезпеченням. У першому 
випадку йдеться про тотальні приписи, які мінімізують свободу договору, в другому – про 
обслуговування максимального проникнення свободи договору в середовище обороту 
майна. В першу чергу це стосується запобігання процесів монополізації, а в разі діяльно-
сті природних монополістів – контролю. Крім цього, потрібно запровадити законодавчі 
заходи охорони і захисту слабкої сторони в договірних відносинах. 

Якраз саме про це стосовно договірної свободи в першу чергу прийнято говорити, 
так само як про публічний договір, а також про спонукання укласти договір; про дотри-
мання переважних прав та істотних умов договору, про які сторони повинні домовитися 
під загрозою визнання договору неукладеним; про встановлення в законі кола суб’єктів, 
які можуть бути стороною договору; про обмеження, що диктуються монопольним стано-
вищем на ринку товарів і послуг. 

Найважливішим при формуванні умов договору та узгодження тих правил, якими 
особи будуть керуватися, будучи пов’язаними певний проміжок часу, є свобода сторін. 
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При цьому в зв’язці «договір – закон» перший, безумовно, повинен бути підпорядкований 
закону. Однак, перш за все, важлива модель такого підпорядкування, яка залежить від 
методу правового регулювання, а ним в цивільному праві, як відомо, є диспозитивність, 
притаманна його нормам. Найбільш повно і послідовно український законодавець прово-
дить вектор між методом диспозитивності та принципом свободи договору в ст. 6 ЦК 
України, що містить три рівні, на кожному з яких цей принцип має свою питому вагу. 

Перший найбільш універсальний: сторони мають право укласти договір, який не пе-
редбачений актами цивільного законодавства, але відповідає його загальним засадам. 
На цьому рівні законодавець навіть допускає звичайну модель співвідношення договору і 
закону, якою сторонам надавалося б право укласти будь-який договір, врегульований 
цим Кодексом та іншими актами цивільного законодавства, а також не врегульований 
ними. Він відразу встановлює це право, надаючи тим самим істотне значення саме мож-
ливості укласти договори, не врегульовані законом. Звідси творче значення волі сторін на 
цьому рівні – вони формують цілком і повністю регулятор своїх відносин. 

Другий рівень – середнього ступеня універсальності: сторони мають право врегу-
лювати у договорі, передбаченому актами цивільного законодавства, свої відносини, які 
не врегульовані цими актами. Тим самим встановлюється підхід до формування джерела 
права для сторін за залишковим принципом – вони можуть доповнити відповідні законо-
давчі норми. 

Третій рівень міг би також розглядатися як максимально універсальний, якби мож-
ливість для сторін відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати 
свої відносини на власний розсуд була обмежена встановленням заборони на це, причо-
му також трирівневою. По-перше, сторони не можуть відступити від положень актів циві-
льного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано на це; по-друге, якщо обов’яз-
ковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту; по-
третє, якщо це випливає з сутності відносин між сторонами. 

Дієвість цього бачиться в максимальної доступності для сторін врегулювати свої 
відносини на власний розсуд. Саме так сприймається ч. 1 ст. 6 ЦК України, що кардина-
льно поміняла усталений підхід до диспозитивності, згідно з яким тривалий час вважало-
ся, що сторони можуть по-своєму врегулювати відносини, в порівнянні із запропонованою 
нормою права, при наявності в ній вираження «якщо інше не передбачено законом або 
договором». За ЦК України 2003 р. такі обороти стали зайвими. Навпаки, в нормах цього 
Кодексу та інших актів цивільного законодавства слід шукати протилежний вираз про те, 
що сторони не вправі робити того-то і того-то (або подібні). 

У той же час не можна не відзначити досить високу ступінь розпливчастості двох 
останніх проявів заборони, бо вони вимагають ретельного тлумачення з огляду на неоче-
видність змісту актів цивільного законодавства, з яких випливає неприпустимість відступу 
від них, а тим більше, суті відносин між сторонами. Наскільки виправданий такий підхід, 
повинна показати практика застосування ст. 6 ЦК України. 

Незважаючи на це, подібні формулювання в її частині третій цілком могли б вважа-
тися безпроблемними, якби не наявність в Україні Господарського кодексу (ГК України), 
який вносить свої істотні корективи до цивілістичного ступеню свободи договору. 

Це стосується перш за все обов’язків або примусу укласти договір, що обумовлено 
регулюванням цим Кодексом відносин, які складаються за участю державних органів і 
організацій, зокрема, державного замовлення. Навпаки, ЦК України, будучи кодексом 
виключно приватного права, послідовно проводить лінію щодо неухильного дотримання 
принципу свободи договору. Навіть попередній договір регулюється таким чином, що при 
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ухиленні однієї з його сторін від укладення основного договору наслідком не може бути 
спонукання до цього. Український законодавець обмежився лише вказівкою на можли-
вість для іншої сторони попереднього договору стягнути збитки (ч. 4 ст. 633 ЦК України). 
Натомість ГК України допускає примушування до укладення основного договору в разі 
ухилення від цього однієї зі сторін попереднього договору (ч. 3 ст. 182). 

У всякому разі завжди застосування норми права пов’язане з орієнтацією на прин-
ципи права. Втім будь-який принцип не може бути зведений в абсолют і повинні бути межі 
його застосування. У зв’язку з цим не варто замовчати те, що економічні відносини таким 
чином розгортають правову оболонку, що дозволяє їм давати оптимальну віддачу, що це 
позначається на значному звуженні значення принципу свободи договору. Мова йде не 
про один-два випадки або винятки, а про цільову спрямованість в інший бік окремих пла-
стів договірних відносин – до стандартизації. Це має місце в таких широких сферах, як 
банківська, страхова, біржова та ін. Чимало прийнято і типових, примірних, модельних 
договорів не тільки при регулюванні відносин, учасниками яких є органи державної влади 
(наприклад, типовий договір оренди майна, земельної ділянки), але і в великих корпора-
ціях, що пропонують своїм структурним підрозділам (філіям тощо), а також дочірнім ком-
паніям типові договори, якими вони керуються, укладаючи договори. 

Можливо, цим обумовлені висловлювання про згортання принципу свободи догово-
ру, його витіснення стандартами справедливості і вимогам громадського порядку [1] з 
пропозицією замінити або, принаймні, доповнити цей принцип принципом справедливості 
договорів [2, с. 16]. Разом з тим ці та подібні міркування в жодній мірі не виходять за межі 
приватноправового регулювання. Більш того, вони прокладають міст до інших принципів 
цивільного права (ст. 3 ГК України), з якими безумовно повинен узгоджуватися принцип 
свободи договору. 

Кожен з них являє собою окремий феномен, але не є самодостатнім. Важлива вія-
лова дія всіх принципів, покладених в основу підходів до регулювання цивільних майно-
вих відносин. Адже без рівності всіх власників не може бути свободи договору; без сво-
боди підприємницької діяльності – значної частини цивільного обороту, для якого власти-
ве укладення численних договорів; без невтручання держави в особисту сферу людини, 
що безпосередньо впливає на формування його волі, – створення простору, в якому 
можливо вільно висловлювати свою волю, проявляти ініціативність і вступати в стосунки 
з іншими. І, звичайно, «три в одному» – сумлінність, розумність і справедливість як осно-
воположні засади всіх дій суб’єктів. 
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