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АНОТАЦІЯ 

 

Білан О. П. Правочини, які порушують інтереси держави і суспільства, 

його моральні засади в цивільному законодавстві України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право». – Інститут держави і права імені В. М. Корецького 

Національної академії наук України, Київ, 2021.  

У дисертаційній роботі на підставі вивчення наукової літератури, 

континентальних цивільно-правових актів, чинного цивільного законодавства 

України та судової практики його застосування досліджено проблему 

правозастосування цивільно-правових категорій «інтереси держави і 

суспільства» та «моральні засади суспільства» у контексті недійсності 

правочинів. Окрім того, досліджено проблему правової кваліфікації правочинів, 

зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства та його моральним 

засадам.  

Найдокладніший акцент у дисертаційній роботі зроблено на частині 

першої статті 203 Цивільного кодексу України, згідно з якою, зміст правочину 

не повинен суперечити Цивільному кодексу України, іншим актам цивільного 

законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним 

засадам, а саме.  

Досліджено існуючий стан проблеми тлумачення та правозастосування 

положень цивільного законодавства України, що встановлюють недійсність 

правочинів за частиною першою статті 203 Цивільного кодексу України. 

В процесі останнього встановлено, що основна проблема кваліфікації правочинів 

за частиною першою статті 203 Цивільного кодексу України полягає в 

оціночному характері цивільно-правових категорій «інтереси держави і 

суспільства» та «моральні засади суспільства». Така ситуація призводить до 

того, що перелічені категорії наповнюються змістом в залежності від того, як їх 



розуміє кожний окремий учасник цивільних правовідносин та, відповідно, не 

можуть забезпечити однакового підходу до їх правозастосування. Як наслідок, 

станом на сьогодні в чинному цивільному законодавстві України відсутні чіткі 

приписи щодо практичного застосування частини першої статті 203 Цивільного 

кодексу України.  

Здійснено ретроспективний аналіз правових підстав для законодавчого 

закріплення та подальший розвиток обмежень свободи договірної діяльності 

інтересами держави і суспільства та його моральними засадами у цивільному 

законодавстві України. Зокрема, досліджено праці вітчизняних вчених, 

теоретичну базу та судову практику застосування відповідних положень 

Цивільного кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки, які 

встановлювали недійсність угод, укладених з метою, завідомо суперечною 

інтересам соціалістичної держави і суспільства та суперечили правилам 

соціалістичної моралі.  

Проведено порівняльно-правовий та комплексний (системний) аналіз 

аналогічних положень континентального та вітчизняного цивільного 

законодавства, що закріплюють недійсність правочинів, зміст яких суперечить 

інтересам держави і суспільства та його моральним засадам. Зокрема, 

проаналізовано подібні проблеми кваліфікації правочинів у цивільному 

законодавстві Німеччини, Франції та Російської Федерації.  

Досліджено присвячені порушеній проблематиці праці вітчизняних і 

зарубіжних науковців, а також національна та континентальна судова практика 

обмежень свободи договірної діяльності категоріями інтереси держави і 

суспільства, засади правопорядку, публічний порядок, моральні засади 

суспільства, засади моралі, добрі наміри тощо.  

Отримані в результаті проведеного дослідження результати дозволили 

сформувати і науково обґрунтувати теоретично-практичні висновки та 

рекомендації для вирішення проблеми класифікації правочинів, зміст яких 

суперечить інтересам держави і суспільства та його моральним засадам, а саме.  



Проаналізовано тлумачення цивільно-правової категорії «інтереси 

держави і суспільства» в юридичній науці і зроблено висновок про те, що під 

останньою необхідно розуміти публічні інтереси, які знайшли своє законодавче 

закріплення в актах публічно-правового законодавства у формі відповідних 

імперативних приписів, які спрямовані на забезпечення нормальної соціальної, 

економічної та політичної життєдіяльності держави. Зокрема, це приписи 

кримінального, адміністративного, податкового, митного, антимонопольного та 

валютного законодавства України.  

Аргументовано, що з об’єктивної сторони основною кваліфікуючою 

ознакою правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства є 

мета, тобто спрямованість на досягнення такого результату, який призведе до 

порушення закріплених в чинному законодавстві України публічних інтересів. 

З суб’єктивної сторони основною кваліфікуючою ознакою таких правочинів є 

вина. Останнє пояснюється специфікою публічно-правових норм, оскільки вина 

є обов’язковим елементом юридичного складу таких правопорушень та, як 

правило, підтверджується вироком суду прийнятим у кримінальному 

провадженні або постановою суду про притягнення особи до адміністративної 

відповідальності.  

Доведено, що «інтереси держави і суспільства» це цивільно-правова 

категорія обмеження закріпленого в статті 3 Цивільного кодексу України 

принципу свободи договору з метою захисту передусім публічних інтересів у 

цивільно-правових відносинах. 

Досліджено сформовану адміністративними судами України практику, 

згідно з якою, правочин, який вчинено з метою, що завідомо протирічить 

інтересам держави і суспільства, одночасно є таким, що порушує публічний 

порядок. У цьому контексті проведено порівняльний правовий аналіз обмежень 

свободи договору цивільно-правовими категоріями «інтереси держави і 

суспільства» та «публічний порядок». За результатами останнього встановлено 

певну ідентичність правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і 

суспільства (ч. 1 ст. 203 ЦК України) з правочинами, які порушують публічний 



порядок (ч. 1 ст. 228 ЦК України). Зокрема, доведено, що об’єднуючим 

елементом вищезазначених правочинів є їх спрямованість на порушення 

публічних інтересів, але при цьому, коло публічних інтересів, порушення яких 

призводить до порушення публічного порядку, обмежене виключним переліком 

закріпленим у частині першій статті 228 Цивільного кодексу України. 

Відповідно, у всіх інших випадках порушення публічних інтересів мова може 

йти про порушення категорії «інтереси держави і суспільства». 

З огляду на вищезазначене, поставлено під сумнів існуючу судову 

практику та зроблено висновок про те, що категорія «інтереси держави і 

суспільства» є значно ширшою ніж «публічний порядок», охоплює всі публічні 

інтереси та не обмежується порушенням лише конституційних прав і свобод 

людини та громадянина, пошкодженням, знищенням або заволодінням майном 

фізичної, юридичної особи, держави, Автономної республіки Крим та 

територіальної громади (ч. 1 ст. 228 ЦК України). 

Окремо аргументовано, що за загальним правилом з позовом про визнання 

правочину недійсним внаслідок порушення інтересів держави і суспільства 

повинні звертатись органи державної влади, місцевого самоврядування та інші 

суб’єкти владних повноважень, до компетенції яких віднесені повноваження 

щодо захисту відповідних публічних інтересів. Інші сторони спірних 

правовідносин можуть звернутись з таким позовом до суду лише у разі, якщо 

обґрунтують наявність порушених прав та інтересів вчиненням відповідного 

правочину.  

Досліджено категорію «моральні засади суспільства» в контексті частини 

першої статті 203 Цивільного кодексу України. Поставлено під сумнів існуючу 

правову позицію, згідно з якою, під моральними засадами суспільства необхідно 

розуміти ті норми суспільної моралі, які в тій чи іншій формі знайшли своє 

закріплення в актах цивільного законодавства (наприклад положення Закону 

України «Про захист суспільної моралі»). Зокрема, аргументовано, що ті норми 

суспільної моралі, які знайшли своє закріплення в актах цивільного 

законодавства, з моменту такого закріплення набувають статус відповідної 



цивільно-правової норми. Порушення останньої, у контексті частини першої 

статті 203 Цивільного кодексу України, повинно кваліфікуватись не як 

порушення моральних засад суспільства, а як порушення вимог цивільного 

кодексу або інших актів цивільного законодавства. 

Запропоновано під моральними засадами суспільства розуміти ті норми 

суспільної моралі, які склались в суспільстві на підставі традиційних та 

культурних цінностях, які не знайшли свого закріплення в актах цивільного 

законодавства, але є усталеними в певній сфері цивільних правовідносин.  

Запропоновано під правочинами, зміст яких суперечить моральним 

засадам суспільства розуміти ті, що спрямовані на порушення норм суспільної 

моралі, які не знайшли свого закріплення в актах цивільного законодавства у 

вигляді окремою цивільно-правової норми або принципу, але є усталеними у 

певній сфері цивільних відносин. Наприклад етичні положення, що містяться у 

Правилах адвокатської етики, Етичному кодексі лікаря України, Етичному 

кодексі спеціалістів із соціальної роботи України тощо. 

Аргументовано, що додаткові кваліфікаційні ознаки правочинів, зміст яких 

суперечить моральним засадам суспільства можуть встановлюватись судом під 

час розгляду конкретної справи за умови: (1) наявності правової прогалини у 

врегулюванні спірних правовідносин; (2) спірні правовідносини повинні 

відноситись до сфери регулювання цивільного права; (3) дотримання всіх 

цивільно-процесуальних положень; (4) зазначенні у мотивувальній частині 

судового рішення мотивів застосування до спірних правовідносин моральних 

засад суспільства.  

Відзначено, що цивільно-правова категорія «моральні засади суспільства» 

у контексті частини першої статті 203 Цивільного кодексу України виконує дві 

основні функції. По-перше, є самостійною підставою для визнання правочинів 

недійсними та, по-друге, є додатковим (субсидіарним) критерієм оцінки 

правочину на предмет відповідності його змісту чинному законодавству 

України.  



Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи 

визначається тим, що вперше у науці цивільного права комплексно досліджено 

проблему кваліфікації правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і 

суспільства та його моральним засадам.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що наукові 

положення, висновки і рекомендації можуть бути використані у науково-

дослідницькій діяльності при здійсненні досліджень правочинів, зміст яких 

суперечить інтересам держави і суспільства та його моральним засадам; у 

правотворчій діяльності з метою удосконалення чинного цивільного 

законодавства України; у практичній діяльності судових органів під час розгляду 

справ про визнання правочинів недійсними за частиною першою статті 203 

Цивільного кодексу України. Окрім того, результати дослідження можуть бути 

використані у навчальній роботі при викладанні відповідних правових 

дисциплін.  

Ключові слова: правочини, інтереси держави і суспільства, моральні 

засади суспільства, умови дійсності правочинів, обмеження свободи договору, 

кваліфікація правочинів.  

ANNOTATION 

 

Bilan O. P. Transactions that violate the interests of the state and society, its 

moral foundations in the civil legislation of Ukraine. – Qualifying scientific work on 

he rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of Candidate of Juridical Sciences in specialty 12.00.03 

“Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law”. – 

V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2021. 

In the thesis paper, based on the study of scientific literature, continental civil-

law acts, the current civil legislation of Ukraine, and the judicial practice of its 

application, the problem of legal enforcement of the civil-law categories “interests of 

the state and society” and “moral foundations of society” in the context of invalidity of 



transactions was investigated. In addition, the problem of legal classification of 

transactions, the content of which conflicts with the interests of the state and society 

and its moral principles, was investigated. 

In this thesis paper, a detailed emphasis is placed on the first part of Article 203 

of the Civil Code of Ukraine, according to which the content of the transaction should 

not conflict with the Civil Code of Ukraine, other acts of civil legislation, as well as 

the interests of the state and society, its moral principles, in particular. 

The current state of the problem of interpretation and legal enforcement of the 

provisions of the civil legislation of Ukraine establishing the invalidity of transactions 

according to the first part of Article 203 of the Civil Code of Ukraine was investigated. 

In the process of the latter, it was established that the main problem of classification of 

transactions according to the first part of Article 203 of the Civil Code of Ukraine is 

the evaluative nature of the civil-law categories “interests of the state and society” and 

“moral foundations of society”. This situation leads to the fact that the listed categories 

acquire content depending on how each individual participant of the civil-law relations 

understands them and, accordingly, cannot provide the same approach to their legal 

enforcement. As a result, as of today, there are no clear instructions on the practical 

application of the first part of Article 203 of the Civil Code of Ukraine in the current 

civil legislation of Ukraine. 

A retrospective analysis of the legal grounds for legislative consolidation and 

further development of restrictions on the freedom of contract by the interests of the 

state and society and its moral principles in the civil legislation of Ukraine was carried 

out. In particular, the works by national scientists, the theoretical basis and judicial 

practice of application of the relevant provisions of the Civil Code of the Ukrainian 

Soviet Socialist Republic were investigated, which established the invalidity of 

transactions made with a purpose that knowingly conflicted with the interests of the 

socialist state and society and the rules of socialist morality. 

A comparative legal and comprehensive (systemic) analysis of similar 

provisions of the continental and national civil legislation, which confirm the invalidity 

of transactions, the content of which conflicts with the interests of the state and society 



and its moral principles, was carried out. In particular, similar problems of 

classification of transactions in the civil legislation of Germany, France, and the 

Russian Federation were analyzed. 

The works of national and foreign scientists devoted to the problem under 

consideration, as well as the national and continental judicial practice of restrictions on 

the freedom of contract by the categories of the interests of the state and society, 

foundations of law and order, public order, moral foundations of society, foundations 

of morality, good intentions, etc., were investigated. 

The results of the study made it possible to form and scientifically substantiate 

the theoretical and practical conclusions and recommendations on solving the problem 

of classification of transactions, the content of which conflicts with the interests of the 

state and society and its moral principles, in particular. 

The interpretation of the civil-law category “interests of the state and society” in 

the legal science was analyzed and the conclusion was made that the latter must be 

understood as public interests that have found their legislative consolidation in the acts 

of public legislation in the form of relevant mandatory regulations aimed at ensuring 

normal social, economic and political life of the state. In particular, these are the 

regulations of criminal, administrative, tax, customs, competition, and currency 

legislation of Ukraine. 

It was argued that, from the objective point of view, the main classifying feature 

of transactions, the content of which is conflicts with to the interests of the state and 

society, is the goal, that is, the focus on achieving such a result that will lead to the 

violation of public interests enshrined in the current legislation of Ukraine. From the 

subjective point of view, the main classifying feature of such transactions is guilt. The 

latter is explained by the specifics of the public-law norms, since guilt is a required 

element of the set of facts of such violations and, as a rule, is confirmed by the court 

verdict handed down in the criminal proceeding or the court decision on the imposition 

of administrative sanctions on a person. 



It was proved that “interests of the state and society” is the civil-law category 

restricting the principle of freedom of contract enshrined in Article 3 of the Civil Code 

of Ukraine with the aim to protect, primarily, public interests in the civil-law relations. 

The practice of the administrative courts of Ukraine was investigated, according 

to which a transaction made with a purpose that knowingly conflicts with the interests 

of the state and society is at the same time such that violates public order. In this 

context, a comparative legal analysis of restrictions on the freedom of contract by civil-

law categories “interests of the state and society” and “public order” was carried out. 

According to the results of the latter, there was established a certain identity of 

transactions, the content of which conflicts with the interests of the state and society 

(Part 1 of Art. 203 of the Civil Code of Ukraine) with transactions that violate public 

order (Part 1 of Art. 228 of the Civil Code of Ukraine). In particular, it was proved that 

the unifying element of the abovementioned transactions is their focus on violation of 

public interests, but at the same time the range of public interests, violation of which 

leads to violation of public order, is limited by the exclusive list enshrined in the first 

part of Article 228 of the Civil Code of Ukraine. Accordingly, in all other cases of 

violation of public interests, we can talk about violation of the category “interests of 

the state and society”. 

Taking into account the above, the existing judicial practice was questioned and 

it was concluded that the category “interests of the state and society” is much broader 

than “public order”, covers all public interests and is not limited to violation of the 

constitutional rights and freedoms of a person and a citizen, damage, destruction or 

seizure of property of a person, entity, state, the Autonomous Republic of Crimea, and 

territorial community (Part 1 of Art. 228 of the Civil Code of Ukraine). 

It was argued separately that, as a general rule, state authorities, local 

government bodies, and other authorities, whose competence is attributed the powers 

to protect the relevant public interests, should file a claim seeking a declaration of 

invalidity of a transaction due to violation of the interests of the state and society. Other 

parties of contentious relations can file such a claim in court only if they justify the 

presence of violated rights and interests due to the relevant transaction. 



The category “moral foundations of society” was investigated in the context of 

the first part of Article 203 of the Civil Code of Ukraine. The existing legal position 

was questioned, according to which the moral foundations of society should be 

understood as those norms of public morality that have found their consolidation in 

one form or another in the acts of civil legislation (for example, the provisions of the 

Law of Ukraine “On Protection of Public Morality”). In particular, it was argued that 

those norms of public morality that have found their consolidation in the acts of civil 

legislation, acquire the status of a corresponding civil-law norm from the moment of 

such consolidation. Violation of the latter in the context of the first part of Article 203 

of the Civil Code of Ukraine should be classified not as a violation of the moral 

foundations of society but as a violation of the requirements of the Civil Code or other 

acts of civil legislation. 

It was suggested that the moral principles of society should be understood as 

those norms of social morality that have developed in society on the basis of traditional 

and cultural values that have not found their consolidation in the acts of civil 

legislation, but are well-established in a certain sphere of civil relations. 

It was suggested that transactions, the content of which conflicts with the moral 

foundations of society, should be understood as those aimed at violation of the norms 

of public morality, which have not found their consolidation in the acts of civil 

legislation in the form of a separate civil-law norm or principle, but are well-established 

in a certain sphere of civil relations. For example, the ethical provisions in Model Rules 

of Professional Conduct for Lawyers, Ethical Code of Ukrainian Doctor, Ethical Code 

of Ukrainian Social Work Specialists, etc. 

It was argued that additional classifying features of transactions, the content of 

which conflicts with the moral foundations of society, can be established by the court 

during a specific case hearing, provided that: (1) there is a legal gap in the settlement 

of contentious relations; (2) contentious relations should relate to the sphere of the civil 

law regulation; (3) there is compliance with all civil procedure provisions; (4) the 

motives for application of the moral foundations of society to the contentious relations 

are indicated in the declaration of intent. 



It was noted that the civil-legal category “moral foundations of society” in the 

context of the first part of Article 203 of the Civil Code of Ukraine performs two main 

functions. Firstly, it is a standalone ground for invalidation of transactions and, 

secondly, it is an additional (subsidiary) criterion for evaluation of a transaction 

regarding the compliance of its content with the current legislation of Ukraine. 

The scientific novelty of the thesis results is determined by the fact that for the 

first time in the science of Civil Law, the problem of classification of transactions, the 

content of which conflicts with the interests of the state and society and its moral 

principles, was comprehensively studied. 

The practical significance of the results obtained lies in the fact that scientific 

provisions, conclusions and recommendations can be used in scientific research when 

studying transactions, the content of which conflicts with the interests of the state and 

society and its moral principles; in law-making activities with the aim to improve the 

current civil legislation of Ukraine; in the practice of judicial authorities when hearing 

cases on invalidation of transactions according to the first part of Article 203 of the 

Civil Code of Ukraine. In addition, the research results can be used in academic work 

when teaching relevant legal disciplines. 

Key words: transactions, interests of the state and society, moral foundations of 

society, conditions of validity of transactions, restrictions on the freedom of contract, 

classification of transactions. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтованість вибору теми дослідження. Цивільний кодекс України 

містить положення, які обмежують закріплений у ст. 3 ЦК України принцип 

свободи договору такими категоріями як «моральні засади суспільства» та 

«інтереси держави і суспільства».  

Так, ст. 203 ЦК України встановлює загальні вимоги, додержання яких є 

необхідним для чинності правочину. Зокрема, частиною першою зазначеної  

статті встановлено, що зміст правочину не може суперечити інтересам держави 

і суспільства та його моральним засадам. У свою чергу, приписами ст. 228 ЦК 

України закріплені цивільно-правові наслідки вчинення правочину, який 

порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам 

держави і суспільства, його моральним засадам. 

Правозастосування вищезазначених положень Цивільного кодексу 

України породжує ряд нагальних питань, які потребують теоретичного 

дослідження та практичного вирішення. Проблеми правозастосування в першу 

чергу пов’язані з оціночним характером категорій «інтереси держави і 

суспільства» та «моральні засади суспільства», внаслідок чого останні не 

забезпечують однакового розуміння і застосування відповідних положень 

цивільного законодавства. Крім того, така ситуація ускладнюється 

недосконалістю цивільного законодавства, яке врегульовує правовідносини, 

пов’язані із застосуванням вищезазначених категорій. Наведена ситуація 

породжує ряд питань, зокрема, щодо змісту, який законодавець вкладає в правові 

категорії «інтереси держави і суспільства» і «моральні засади суспільства» та  

основних ідентифікуючих ознак правочинів, які порушують інтереси держави і 

суспільства та його моральні ознаки.  

Окремі аспекти недійсності правочинів, що суперечать інтересам держави 

і суспільства та його моральним засадам вивчали С.С. Алексєєв, І.П. Андрушко, 

М.І. Брагінський, Ю.О. Гусєнкова, О.В. Дзера, А.І. Дришлюк, В.І. Жекова,      

В.М. Захватаєв, А.В. Єгоров, А.Г. Карапетов, Д.Л. Кондратюк, Н.С. Кузнєцова, 
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Є.С. Кушнєрук, Р.А. Майданик, С.В. Михайлов, А.А. Ноянова, О.М. Омельчук, 

О.В. Перова, Й.О. Покровський, Ю.В. Романець,  М.В. Руденко, І.В. Рущак,  

М.М. Сібільов, М.О. Стефанчук, Є.О. Суханов, Х.О. Угурчиєва, В.П. Шахматов, 

Ян Шапп, Я. М. Шевченко, Ю. С. Шемшученко та інші. Проте, незважаючи на 

наявність окремих досліджень, станом на сьогодні правочини, які порушують 

інтереси держави і суспільства та його моральні засади, залишаються 

недостатньо дослідженими.         

Отже, на цей час у вітчизняній правовій науці відсутні комплексні 

дисертаційні або монографічні дослідження правочинів, зміст яких суперечить 

інтересам держави і суспільства та його моральним засадам.  

Наведене вказує на актуальність та важливість комплексного дослідження 

правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства та його 

моральним засадам, зокрема, з метою визначення ідентифікуючих ознак таких 

правочинів та розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх 

вдосконалення із врахуванням позитивного міжнародного досвіду.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане згідно із планом науково-дослідної роботи 

відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту 

держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України 

«Актуальні проблеми цивільно-правового регулювання договірних відносин в 

Україні» (державний реєстраційний номер PK 0117U002700). 

 Мета і завдання дисертації. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування нових теоретично-практичних положень з удосконалення 

тлумачення і правозастосування правочинів, зміст яких суперечить інтересам 

держави і суспільства та його моральним засадам на основі дослідження 

законодавства України та інших країн, практики його застосування, 

міжнародних документів, наукових напрацювань та розроблення пропозицій 

щодо вдосконалення чинного законодавства із зазначених питань. 

 Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Омельчук%20О$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Омельчук%20О$
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 - охарактеризувати стан наукового розроблення питань кваліфікації 

правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства в юридичній 

літературі; 

- з’ясувати мету законодавчого обмеження свободи договірної діяльності 

цивільно-правовими категоріями «інтереси держави і суспільства» та «моральні 

засади суспільства»;   

- встановити особливості підходів до обмежень принципу свободи 

договору інтересами держави і суспільства та моральними засадами суспільства 

у континентальному цивільному законодавстві;     

- сформувати науково обґрунтоване розуміння та визначення цивільно-

правової категорії «інтереси держави і суспільства»; 

- сформувати науково обґрунтоване розуміння та визначення цивільно-

правової категорії «моральні засади суспільства»;   

- встановити основні кваліфікуючи ознаки правочинів, зміст яких порушує 

інтереси держави і суспільства; 

- встановити основні кваліфікуючі ознаки правочинів, зміст яких порушує 

моральні засади суспільства; 

- надати науково обґрунтоване визначення правочинів, зміст яких 

суперечить інтересам держави і суспільства та його моральним засадам;  

- запропонувати шляхи вдосконалення законодавства та правозастосовної 

практики в частині кваліфікації правочинів, зміст яких суперечить інтересам 

держави і суспільства та його моральним засадам. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають при вчиненні 

правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства та його 

моральним засадам, та правові наслідки їх вчинення у цивільному законодавстві 

України. 

Предметом дослідження є правочини, зміст яких суперечить інтересам 

держави і суспільства та його моральним засадам.  

 Методи дослідження. У процесі дослідження були використані 

загальнонаукові та спеціальні методи вивчення правових явищ. Зокрема, це 
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діалектичний метод, формально-логічний, історичний, нормативно-

порівняльний, метод комплексного аналізу та інші. Так, за допомогою 

діалектичного та історичного методів досліджено: становлення і розвиток 

інституту обмеження свободи договору категоріями «інтереси держави і 

суспільства» та «моральні засади суспільства» (застосовувався у підрозділах 1.2, 

2.2.). Формально-логічний метод дозволив виявити суперечності понятійного 

апарату теорії цивільного права у досліджених правовідносинах та дозволив 

розробити пропозиції з вдосконалення чинного цивільного законодавства 

(застосовувався у підрозділах 1.1, 2.1). Нормативно-порівняльний метод дав 

змогу проаналізувати правове регулювання подібних правовідносин в інших 

правопорядках (застосовувався у підрозділах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2). За допомогою 

методу комплексного аналізу досліджено змішаний економічно-правовий 

характер проблеми (застосовувався у підрозділах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2).  

 Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим в Україні комплексним науковим дослідженням правочинів, зміст яких 

суперечить інтересам держави і суспільства та його моральним засадам. Автором 

сформульовано та обґрунтовано такі узагальнені теоретичні та практичні 

положення, які виносяться на захист: 

  Вперше: 

1) визначено, що під категорією «інтереси держави і суспільства» 

необхідно розуміти публічні інтереси, які визнані та закріплені державою в актах 

публічного законодавства у вигляді відповідних імперативних приписів. 

Зокрема, це законодавчі приписи, які спрямовані на забезпечення соціальної, 

економічної та політичної життєдіяльності держави;   

2) визначено, що правочин вважається таким, що порушує інтереси 

держави і суспільства у тих випадках, коли він спрямований на порушення 

закріплених у відповідних публічно-правових законодавчих приписах публічних 

інтересів;  

3) встановлено, що з об’єктивної сторони першою і основною 

кваліфікуючою ознакою правочинів, які порушують інтереси держави і 
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суспільства є їх мета, а саме, спрямованість на досягнення такого результату, 

який порушує закріплені в чинному законодавстві України публічні інтереси;  

4) встановлено, що з суб’єктивної сторони обов’язковою ознакою 

правочину, зміст якого суперечить інтересам держави і суспільства є вина. 

Остання є обов’язковою ознакою таких правочинів з огляду на специфіку актів 

публічного законодавства, оскільки порушення закріплених в них публічно-

правових норм завжди є протиправною та винною дією, а вина є обов’язковою 

ознакою (елементом) юридичного складу відповідних правопорушень;  

5) аргументовано, що правочини, які порушують інтереси держави і 

суспільства, за своїми ознаками певним чином ідентичні правочинам, які 

порушують публічний порядок. В основі такої ідентичності лежить їх 

спрямованість на порушення публічних інтересів. Різниця між ними полягає в 

тому, що коло правочинів, які порушують публічний порядок, обмежується 

випадками порушення публічних інтересів, перелік яких наведений у ч.1 ст. 228 

ЦК України;      

6) встановлено, що за загальним правилом суб’єктами звернення до суду з 

позовами про визнання правочинів недійсними внаслідок порушення інтересів 

держави і суспільства, є суб’єкти владних повноважень, до компетенції яких 

віднесено контроль за дотриманням відповідного публічного законодавства.  

Інші суб’єкти спірних правовідносин (як виняток із загального правила) можуть 

звернутись з таким позовом до суду лише у разі, якщо обґрунтують наявність 

порушених прав та інтересів вчиненням відповідного правочину;        

7) визначено, що моральні засади суспільства – це цивільно-правова 

категорія обмеження принципу свободи договору, яка закріплена в положеннях 

цивільного законодавства з метою захисту особистих немайнових відносин, що  

не мають економічного змісту та тісно пов’язані з фізичною особою;  

8) аргументовано, що моральні засади суспільства, які знайшли своє 

нормативне закріплення в цивільному законодавстві у вигляді конкретної 

цивільно-правової норми, після такого закріплення набувають статус цивільно-

правової норми. Відповідно, порушення таких норм не може вважатись 
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порушенням моральних засад суспільства. Правочини, зміст яких не відповідає 

таким нормам повинні визнаватись недійсними як такі, що порушують вимоги 

(цивільно-правові норми) цивільного кодексу та інших актів цивільного 

законодавства;   

9) аргументовано, що моральні засади суспільства, які знайшли своє 

закріплення в цивільному законодавстві у вигляді відповідних цивільно-

правових принципів (добросовісність, розумність, справедливість), після такого 

закріплення набувають статус відповідного цивільно-правового принципу. 

Порушення таких принципів не може вважатись порушенням моральних засад 

суспільства. Моральні засади суспільства закріплені у формі цивільно-правових 

принципів є додатковим (субсидіарним) критерієм оцінки договірних умов на 

предмет їх законності;     

10) встановлено, що під закріпленою у ч. 1 ст. 203 ЦК України категорією 

«моральні засади суспільства» необхідно розуміти ті морально-етичні норми, що 

склались у суспільстві на основі традиційних, духовних і культурних цінностей, 

не закріплені в актах цивільного законодавства, але при цьому є усталеними у 

певній сфері цивільних відносин (наприклад: Правила адвокатської етики, 

Етичний кодекс лікаря України, Етичний кодекс спеціалістів із соціальної 

роботи України);  

11) визначено, що основною ознакою правочину, зміст якого суперечить 

моральним засадам суспільства, є його спрямованість на порушення вимог 

суспільної моралі, які не закріплені в цивільному кодексі та інших актах 

цивільного законодавстві у вигляді правових норм чи принципів, але є 

усталеними у певній сфері цивільних відносин;   

12) визначено, що ідентифікаційні ознаки правочинів, зміст яких порушує 

не закріплені у цивільному законодавстві моральні засади суспільства, 

встановлюються судом у кожному конкретному випадку з урахуванням обставин 

спірних правовідносин. Застосування такого механізму можливо за умови: (1) 

повної або часткової відсутності в діючих нормативно-правових актах 

необхідних юридичних норм; (2) спірні правовідносини повинні знаходитись у 
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сфері регулювання цивільного права; (3) дотримання всіх процесуальних норм; 

(4) обов’язкового пояснення в мотивувальній частині судового рішення мотивів 

застосування таких морально-етичних норм;   

13) аргументовано, що цивільно-правова категорія «моральні засади 

суспільства» в контексті недійсності правочинів виконує дві функції: є 

самостійною підставою для визнання антиморальних правочинів недійсними; 

може бути додатковим (субсидіарним) критерієм для оцінки умов правочину на 

предмет відповідності нормам чинного законодавства;  

 Удосконалено: 

14) тлумачення закріплених у частині першій статті 203 Цивільного 

кодексу України категорій «інтереси держави і суспільства» і «моральні засади 

суспільства»; 

15) понятійне визначення правочинів, зміст яких суперечить інтересам 

держави і суспільства та його моральним засадам;  

Дістали подальшого розвитку: 

16) теоретичні положення щодо правової природи правочинів, зміст яких 

суперечить інтересам держави і суспільства та його моральним засадам.    

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх 

використання: у законотворчій діяльності – з метою вдосконалення відповідних 

положень цивільного законодавства України; у судовій практиці – під час 

розгляду судових справ про визнання правочинів недійсними, у зв’язку з 

порушенням інтересів держави і суспільства та моральних засад суспільства; у 

науково-дослідній діяльності – при подальшому дослідженні проблематики 

правочинів, зміст яких порушує інтереси держави і суспільства; в навчальному 

процесі – під час викладання навчальної дисципліни «Цивільне право», 

підготовки матеріалів для підручників, посібників. 

Апробація результатів дисертації. Одержані в ході дослідження 

висновки, узагальнення та пропозиції обговорювалися на п’яти науково-

практичних конференціях: «Юридичні факти в системі правового регулювання», 

(м. Київ, 26 листопада 2015 р.), «Право: історія, теорія, практика» (м. Київ, 7-8 
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грудня 2018 р.), «Право, держава та громадянське суспільство в умовах 

системних реформ» (м. Дніпро, 22-23 лютого 2019 р.), «Правова система 

держави: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Івано-Франківськ, 5-6 

квітня 2019 р.), «Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. 

Київ, 14 травня 2019 р.).  

Публікації. Основні результати наукового дослідження викладено у 

дванадцяти публікаціях, з яких: шість опубліковано у фахових виданнях 

України, одна – в зарубіжному науковому виданні, а також у п’яти тезах, 

опублікованих за результатами науково-практичних конференцій.   

Структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних позначень,  

вступу, двох розділів, які охоплюють чотири підрозділи, висновків, списку 

використаних джерел та додатку. Загальний обсяг дисертації становить –  206 

сторінки, із них основний текст – 183 сторінки, список використаних джерел (203 

найменування) –  21 сторінка, додаток – 2 сторінки.  
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РОЗДІЛ 1 

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ 

«ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА» ТА 

«МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬСТВА» 

 

 

1.1 Інтереси держави і суспільства як оціночна цивільно-правова 

категорія 

 

Інтерес є загальнонауковою категорією і крім права вивчається також 

філософією, психологією, економікою тощо. Проблема інтересу неодноразово 

досліджувалась як у юридичній літературі по загальній теорії права, так і в 

спеціальній літературі по цивільному праву. Разом з тим незважаючи на 

достатньо велику кількість досліджень, проблематика інтересу у цивільному 

праві залишається актуальною та потребує нових, додаткових наукових 

досліджень.  

Значення інтересу для цивільного права вагоме, оскільки він є 

передумовою виникнення, зміни та припинення цивільних прав і обов’язків, 

втрата інтересу тягне за собою зміну або припинення цивільних правовідносин 

(наприклад: ч. 3 ст. 612 ЦК України).  

Цивільне право можна розглядати як систему врегульованих інтересів 

різних суб’єктів, якими у відповідності до ч. 1 ст. 2 ЦК України є фізичні та 

юридичні особи, а також суспільство і держава (статті 167 та 169 ЦК України). 

Об’єктом таких інтересів є особисті немайнові та майнові відносини (цивільні 

відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій 

самостійності їх учасників (ст. 1 ЦК України).  

Необхідно звернути увагу на те, що інтерес у праві і його зв’язок із 

суб’єктивними цивільними правами не обмежується випадками, коли закон 

безпосередньо згадує про нього. У всіх випадках цивільне законодавство, не 
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згадуючи прямо інтерес, надає ті чи інші права громадянам та організаціям 

власне з урахуванням певних інтересів [42, с. 234].  

Наковці досліджуючи проблематику інтересу у цивільному праві 

звертають увагу на те, що питання правової природи інтересу це перш за все 

питання про те, чи є інтерес категорією суб’єктивною (зовнішня психологічна 

направленість людини на певний об’єкт), чи об’єктивною (безпосередньо сам 

об’єкт, річ, права) на яку направлена увага людини.  

Так, на думку В. М. Грибанова інтерес є поєднанням суб’єктивних та 

об’єктивних моментів. Така позиція обґрунтовується тим, що будь-який 

інтерес – це інтерес певного суб’єкта, незалежно від того, чи є цей суб’єкт 

окремим громадянином, групою осіб або суспільством. Водночас об’єктивний 

характер інтересу полягає у тому, що він не тільки плід нашого розуму, не тільки 

результат людської свідомості, а є реально існуючим у житті явищем, яке 

необхідно враховувати [42, с. 236].  

С. В. Михайлов вважає, що інтерес є категорією об’єктивною, оскільки 

визнаючи інтерес об’єктивно-суб’єктивною категорією, ми неминуче дійдемо до 

висновку про те, що ознаки інтересу будуть виявлятись по різному в залежності 

від того, на який аспект ми будемо більше звертати увагу: на об’єктивну або 

суб’єктивну сторони інтересу. При цьому головна вимога з’ясування сутності 

наукової категорії полягає в тому, що ознаки неповинні залежати від аспекту її 

розгляду – вони повинні бути постійними (сталими). Інтерес не породжується 

свідомістю, а існує як форма зв’язку суб’єкта з оточуючими його умовами, цей 

зв’язок проявляється у вигляді суспільних відносин, змістом яких є потреби 

суб’єкта [84, с. 21].  

Не заперечуючи проти того, що ознаки наукової категорії неповинні 

змінюватись в залежності від аспекту її розгляду, на наш погляд, все ж таки праві 

ті науковці, які вважають, що інтерес є одночасним поєднанням суб’єктивних і 

об’єктивних моментів. Слід погодитись з тим, що інтерес – це об’єктивна форма 

зв’язку суб’єкта з оточуючими його умовами, але внутрішня психологічна 

спрямованість суб’єкта є передумовою виникнення такого об’єктивного зв’язку, 
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вона є його першим і необхідним елементом. Щоб потреби суспільного життя 

проявили свою дію, вони повинні перш за все прийняти форму інтересу, тобто 

пройти через свідомість людини. Тяжко заперечити той факт, що суб’єктивна 

сторона інтересу має певну незалежність та є відокремленою від його об’єкту. 

Разом з тим інтерес не тільки відображається у людській свідомості, але й існує 

як об’єкт оточуючого нас середовища. Власне такий підхід співпадає з 

етимологічним аналізом терміну «інтерес», який походить від латиського 

«interes esse» – «бути важливим», «мати значення», «знаходитись між чим-

небудь».  

При цьому В. М. Грибанов В.М. та С. В. Михайлов вважають, що змістом 

інтересу є потреба. Зокрема, умови суспільного життя постійно породжують 

певні потреби, останні, проходячи через свідомість людей, приймають ту чи іншу 

форму свідомих прагнень, визначаючих вольовий характер їх діяльності. 

Зазначене стосується не тільки окремих людей, а характерно і для 

суспільства [42, с. 239]. Відповідно, змістом інтересу є потреба, яка має 

соціальний характер, що власне і робить її інтересом [84, с. 23].  

Слід враховувати, що потреба та інтерес не є одним і тим же явищем. Так, 

потреба в загальному розуміється як фізична залежність людини від зовнішнього 

природного середовища. Наведена залежність в рівній мірі притаманна як 

людині так і тварині. Разом з тим тільки про людину розумну можна говорити, 

що вона має до чогось інтерес, тварина позбавлена розуму, а тому має лише 

чуттєві спонукання [62, с. 242].  

Підсумовуючи вищенаведене, необхідно підкреслити, що, інтерес поєднує 

в собі суб’єктивні та об’єктивні моменти, його змістом є потреба, яка формується 

в залежності від умов суспільного життя, яка породжує інтерес та конкретизує 

його через свідомість та дії суб’єкта.  

Як зазначалось вище, суб’єктами інтересу у цивільному праві є фізичні та 

юридичні особи, а також суспільство і держава. Зокрема, згідно приписів 

статей 2, 167, 168, 169 ЦК України, учасниками цивільних відносин є фізичні 

особи та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, 
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територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. 

Гіпотетично всі перелічені суб’єкти можуть мати законні інтереси, які полягають 

у реалізації тих чи інших норм цивільного права. Інакше кажучи, об’єктивна 

сторона інтересу знаходить своє відображення у відповідних цивільно-правових 

нормах.  

З приписів ч. 1 ст. 1 ЦК України вбачається, що інтерес у цивільному праві 

може бути у двох формах: майновий та немайновий. Відповідно, визнання за 

суб’єктами цивільного права правоздатності (ст. 25 ЦК України) є визнанням за 

ними можливості мати законні інтереси, конкретизація яких міститься у 

відповідних цивільно-правових нормах, які власне і формують характер 

цивільних правовідносин.  

Приписами ст. 3 ЦК України принцип судового захисту інтересу 

віднесений до загальних засад цивільного законодавства. Зазначений цивільно-

правовий принцип є відображенням ст. 55 Конституції України, згідно з якою, 

права і свободи людини та громадянина захищаються судом. Реалізація 

вказаного принципу відбувається у порядку встановленому статтями 15 та 16 

ЦК України.  

Правовий аналіз ст. 15 ЦК України дає підстави стверджувати, що 

Цивільний кодекс України не ототожнює поняття «цивільного права» та 

«інтересу». Зокрема, ст. 15 ЦК України встановлює право кожної особи на захист 

свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та 

захист свого інтересу, за умови, що він не суперечить загальним засадам 

цивільного законодавства. У свою чергу, ст. 16 ЦК України також встановлює 

право кожної особи на звернення до суду за захистом свого особистого 

немайнового або майнового права та законного інтересу.  

З наведеного вище вбачається, що статті 15 та 16 ЦК України не 

ототожнюють «цивільне право» та «законний інтерес», відповідно, всі закріплені 

у цивільному законодавстві матеріальні та нематеріальні блага можуть бути 

об’єктом суб’єктивного цивільного права та/або законного інтересу. У зв’язку з 
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чим, постає питання щодо співвідношення понять «цивільне право» та «законний 

інтерес». 

В. М. Грибанов досліджуючи вказане співвідношення зазначав, що право, 

яким би воно ідеальним не було, не може забезпечити (передбачити) задоволення 

всіх без виключення інтересів внаслідок їх індивідуальності і постійного 

виникнення у житті нових потреб та відповідних цим потребам інтересів. Саме 

тому законодавство закріплює лише ті суб’єктивні права, які направлені на 

задоволення основних, загальних для всіх членів суспільства типових інтересів. 

На випадок виникнення інтересів не забезпечених суб’єктивним правом, закон 

передбачає можливість їх правового захисту за допомогою категорії «законні 

інтереси». На його думку, інтерес є передумовою не тільки придбання, а й 

здійснення та захисту цивільних прав. Але це лише одна сторона взаємозв’язку, 

інша полягає в тому, що задоволення інтересу є метою будь-якого суб’єктивного 

права, яке виступає як правовий засіб задоволення інтересів [42, с. 242].  

У свою чергу, С. В. Михайлов завертає увагу на те, що право є результатом 

вольової діяльності людей, тобто створюється внаслідок свідомого 

врегулювання суспільних відносин. Інтерес також виступає як форма суспільних 

відносин. Відповідно, право та інтерес мають одне поле взаємодії – суспільні 

відносини. При цьому основним завданням права є впорядкування 

(розмежування) різних, суперечливих між собою інтересів. Таке впорядкування 

ускладнюється тим, що право не може закріпити за кожним окремим інтересом 

регулюючу його правову норму. Тому законодавець виділяє (врегульовує) 

найбільш важливі, актуальні та типові суспільні відносини, саме такі типові 

інтереси і є підвалинами для законодавчого формування норм права. При 

реалізації зазначеного процесу законодавець повинен орієнтуватись на типові 

інтереси та оцінювати їх по ступеню важливості [84, с. 26–34].  

С. В. Михайлов, в залежності від врегулювання інтересів у праві, розділяє 

їх на дві групи. До першої групи він відносить законні інтереси врегульовані 

нормами права. Реалізація таких інтересів відбувається за допомогою 

передбачених правом механізмів. В такому випадку, суб’єкт соціальних 
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відносин, для реалізації своїх інтересів отримує правовий механізм, а самі 

інтереси отримують «правову оболонку». До другої групи відносяться законні 

інтереси, які не опосередковані правовими нормами. Зокрема, мова фактично їде 

про звичайні соціально-економічні інтереси, які ще не отримали «правової 

оболонки» у вигляді відповідних норм права та виникаючих на їх основі 

суб’єктивних прав та обов’язків. Судовий захист таких прямо неврегульованих 

у законі інтересів відбувається на підставі загальних засад цивільного 

законодавства, тобто в такому випадку судом може бути застосована аналогія 

права. Механізм надання судового захисту неврегульованим інтересам 

передбачає одночасну наявність двох передумов, по-перше, такий інтерес не 

повинен бути протиправним. По-друге, протиправною повинна бути дія, яка 

направлена на порушення інтересу. При цьому С. В. Михайлов під законними 

інтересами у широкому сенсі розуміє дві вищезазначені групи, а у вузькому сенсі 

лише інтереси другої групи [84, с. 38–42].  

Підсумовуючи вищенаведене, слід виділити декілька ознак притаманних 

категорії «законний інтерес». Зокрема це: (1) зацікавленість особи в отриманні 

певного блага; (2) таке благо не може бути протиправним; (3) реалізація такого 

блага відбувається в межах встановлених нормами права або у відповідності до 

загальних засад права; (4) наявність такого блага автоматично обумовлює 

необхідність його судового захисту.  

У вищезазначеному контексті необхідно звернути увагу на те, що 

В. М. Грибанов досліджував інтерес в цивільному праві (приватний інтерес). 

Водночас основне призначення категорії «інтереси держави і суспільства» – це 

захист публічних інтересів. На наш погляд, публічні інтереси, на відміну від 

приватних, не можуть бути передумовою виникнення правових норм, оскільки 

публічні інтереси (як правило) обмежують права та свободи або встановлюють 

певний порядок (процедури) дій. Відповідно, однією з основних ознак публічних 

інтересів є їх нормативна визначеність. Така позиція певним чином 

підтверджується приписами ст. 19 Конституції України, згідно з якими, суб’єкти 
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владних повноважень зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 

та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.  

Проведений правовий аналіз буде неповним без наведення аргументів 

викладених у рішенні Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 року у 

справі № 1-10/2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) [154].  

Так, Конституційний Суд України, при розгляді питання щодо офіційного 

тлумачення поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається у ч. 1 ст. 4 

Цивільного процесуального кодексу України, виходив з того, що прикладом 

застосування поняття «інтерес» у широкому сенсі є Конституція України. 

Зокрема, статті 18, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 79, 89, 104, 121, 127, 140 якої 

наголошують на національних інтересах, інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту, територіальної цілісності, громадського порядку, 

здоров’я і моральності населення, політичних, економічних, соціальних, 

культурних інтересах, інтересах суспільства, інтересах усіх співвітчизників, 

інтересах громадянина, інтересах держави, спільних інтересах територіальних 

громад сіл, селищ та міст тощо. Вказуючи на наявність таких інтересів, 

Конституція України підкреслює необхідність їх забезпечення (ст. 18), 

задоволення (ст. 36) чи захисту (статті 44 та 127). Зміст інтересів у широкому 

розумінні Конституція України не розкриває. Разом з тим поняття «інтерес» у 

вузькому розумінні цього слова, на відміну від інтересу у широкому розумінні, 

перебуває виключно у логічно-смисловому зв’язку із суб’єктивними правами, 

але прямо ними не опосередковується, тобто виходить за межі останніх. 

Конституційний Суд України звернув увагу на те, що законодавець завжди 

прямо зазначає про випадки, коли інтерес не підлягає охороні ані законом, ані 

правом. Наприклад, у Цивільному кодексі України міститься поняття інтересу, 

який може суперечити загальним засадам цивільного законодавства (ст. 15), 

інтересам інших (ст. 64), та інтересу, який не суперечить закону (ст. 980), чим 

підкреслюється, що у тих чи інших правовідносинах, з одного боку, існують 

інтереси, які не підлягають охороні законом, оскільки вони йому суперечать, а з 

другого – може виникнути конфлікт інтересів. Законодавець застерігає (ст. 16), 
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що суд може відмовити у захисті інтересів особи, якщо при реалізації останніх 

вона не утримується від дій, які могли б порушувати права інших осіб.  

З приводу розмежування понять «інтерес» (у вузькому розумінні) і 

«суб’єктивне право» Конституційний Суд України звернув увагу на те, що і 

суб’єктивне право, і пов’язаний з ним інтерес є перш за все дозволами. Перше є 

дозволом, що відображається у формулі: «дозволено все, що передбачено у 

законі»», а друге – дозволом, до якого можна застосувати правило: «дозволено 

все, що не забороняється законом». При цьому інтерес, навіть перебуваючи під 

охороною закону чи права, на відміну від суб’єктивного права, не має такої 

правової можливості, як останнє, оскільки не забезпечується юридичним 

обов’язком іншої сторони. Законний інтерес це лише прагнення особи до того, 

що не заборонено законом, тобто її бажання, мрія, потяг до нього, а отже – й не 

юридична, а фактична (соціальна) можливість. Це прагнення у межах сфери 

правового регулювання до користування конкретним матеріальним та 

нематеріальним благом. Відмінність такого блага від блага, яке охоплюється 

змістом суб’єктивного права, полягає в тому, що користування благом, на яке 

особа має право, визначається законом, а до якого законний інтерес – без вимог 

певних дій від інших осіб або чітко встановлених меж поведінки.  

Підсумовуючи Конституційний Суд України наводить перелік основних 

елементів (ознак) притаманних поняттю «охоронюваний законом інтерес». 

Зокрема, «охоронюваний законом інтерес» – це правовий феномен, який: 

(1) виходить за межі змісту суб’єктивного права; (2) є самостійним об’єктом 

судового захисту та інших засобів правової охорони; (3) має на меті задоволення 

усвідомлених індивідуальних і колективних потреб; (4) не може суперечити 

Конституції і законам України, суспільним інтересам, загальновизнаним 

принципам права; (5) означає прагнення (не юридичну можливість) до 

користування у межах правового регулювання конкретним матеріальним та/або 

нематеріальним благом; (6) розглядається як простий легітимний дозвіл, тобто 

такий, що не заборонений законом; (7) охоронюваний законом інтерес регулює 
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ту сферу відносин, заглиблення в яку для суб’єктивного права законодавець 

вважає неможливим або недоцільним. 

Перелічені вище елементи дають підстави стверджувати, що, по-перше, 

законний інтерес – це передумова придбання, реалізації та захисту як вже 

встановлених цивільно-правовими нормами суб’єктивних прав, так і ще 

неопосередкованих ними (за умови, що вони не суперечать загальним засадам 

цивільного права). Неопосередкований правом інтерес реалізується у 

цивільному законодавстві за правовою формулою: «все, що не заборонено, 

дозволено» [12, с. 52]. 

По-друге, словосполучення «права та законні інтереси» містить в собі дві 

окремі цивільно-правові категорії, а саме, «суб’єктивне право» та «законний 

інтерес». Загальними рисами зазначених категорій є те, що вони спираються на 

закон і не можуть містити в собі протиправні елементи, вони однаково 

забезпечуються захистом зі сторони держави. Основна відмінність між ними 

полягає в тому, що право є механізмом задоволення законних інтересів, а останні 

необхідною передумовою набуття суб’єктивних прав та основним елементом 

змісту суб’єктивного права (його наповненням), оскільки правові норми 

формуються з метою задоволення певних суспільних інтересів. На наш погляд, 

категорії «законний інтерес» та «суб’єктивне право» є взаємодоповнюючими, 

оскільки законні інтереси багато в чому залежні від вже існуючих суб’єктивних 

прав, які (у свою чергу) виникають внаслідок типотизації інтересів та є 

механізмом їх реалізації.  

Правовий аналіз категорії «інтереси держави і суспільства» буде неповним 

без дослідження розподілу врегульованих правом інтересів на приватні та 

публічні. Необхідність такого дослідження зумовлена тим, що категорія 

«інтереси держави і суспільства», як це вбачається з її назви, введена до 

цивільного кодексу з метою захисту саме публічних інтересів, які мають свою 

специфіку у порівнянні з приватними, а саме.  

Як відомо, римський юрист Ульпіан один з перших розділив науку та 

вивчення права на дві частини за наступним принципом: публічне право 
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стосується становища Римської держави, а приватне стосується користі окремих 

осіб. З тих часів поділ права на публічне та приватне традиційно застосовується 

у всіх цивільно-правових системах континентальної Європи. Зокрема, приватне 

право регулює інтереси приватних осіб, публічне – інтереси публічних осіб, 

такий підхід довгий час сприймався юриспруденцію як правило. Однак, з часом 

його «абсолютність» почали обґрунтовано критикувати. Станом на сьогодні 

проблема визначення критеріїв вищезазначеного розподілу є предметом гострих 

правових дискусій та залишається однією з найскладніших в теорії і практиці 

цивільного права.  

Й. О. Покровський, досліджуючи критерії відмінностей між правом 

публічним та приватним, зазначав, що незважаючи на давність існування 

розподілу права на приватне та публічне критерій останнього залишаються не 

з’ясованим. Сам науковець вважав, що такий критерій можна визначити з огляду 

на способи та методи правового врегулювання суспільних відносин, а саме, 

публічне право – це система юридичної централізації правовідносин, а приватне 

право, навпаки, система юридичної децентралізації, оскільки за своєю суттю 

передбачає наявність багатьох центрів з власним волевиявленням [108, с. 42].  

В. В. Гордєєв звертає увагу на те, що при розмежуванні публічного та 

приватного права необхідно враховувати комплекс критеріїв, серед яких має 

місце відмінність інтересів, які домінують у правовідносинах. Основу публічно-

правових відносин складають публічні інтереси, що відображають потреби 

«цілого» (держави, суспільства, територіальної громади тощо). Приватні 

інтереси пов’язані з потребами окремої особи [31, с. 47–48].  

Таким чином, основу публічно-правових відносин складають державні 

(публічні) інтереси, що врегульовують потреби держави та суспільства, з іншої 

сторони, приватні інтереси пов’язані з потребами окремої особи. Реалізація 

публічних інтересів держави у цивільних правовідносинах відбувається через 

органи державної влади у межах їхньої компетенції встановленої законом 

(ст. 170 ЦК України).  
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Незважаючи на уявну простоту вищезазначеного розмежування, на 

практиці провести межу між одними та іншими не завжди так просто. 

Так, за загальним правилом цивільне право не охоплює правовідносини 

між юридично нерівними учасниками (публічно-правові відносини). Таке 

правило закріплено у приписах ч. 2 ст. 1 ЦК України, якими встановлено, що до 

майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному 

підпорядкуванні однієї сторони іншій, а також до податкових, бюджетних 

відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено 

законом.  

З наведеного вбачається, що ч. 2 ст. 1 ЦК України встановлює певні 

виключення із загального правила, зокрема, це підтверджується фразою «якщо 

інше не встановлено законом». У цьому контексті слід звернути увагу на те, що 

статтями 167, 168, 169 ЦК України встановлено, що держава, автономна 

республіка Крим та територіальні громади приймають участь у цивільних 

відносинах у формі юридичних осіб публічного права. Згідно зі ст. 82 

ЦК України на юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах 

поширюються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом. 

Стаття 329 ЦК України регулює порядок набуття права власності юридичними 

особами публічного права. Частина 1 ст. 203 встановлює, що зміст правочину не 

може суперечити інтересам держави і суспільства. Частина 1 ст. 228 встановлює 

визначення категорії публічний порядок.  

Підсумовуючи слід зазначити, що перелічені вище норми прямо вказують 

на можливість суб’єктів публічного права бути учасниками цивільних 

правовідносин нарівні із суб’єктами приватного права, а саме цивільне 

законодавство, незважаючи на приписи ст. 1 ЦК України, містить норми та 

категорії, які за своєю суттю є нормами та категоріями публічного права.  

Й. О. Покровський слушно зазначав, що різниця між правом публічним та 

приватним, це не відмінність інтересів чи відносин, це різниця в методах 

правового регулювання. Він вважав, що не існує таких правовідносин, для яких 

був би єдино можливим тільки той чи інший метод регулювання; немає такої 
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сфери суспільного життя, яка б не врегульовувалась як одним, так і іншим 

методом. Як один так і інший метод правового регулювання теоретично можуть 

застосовуватись як до публічних, так і до приватних правовідносин [108, с. 46].  

Аналогічних поглядів дотримується і Є. О. Суханов, який звертає увагу на 

те, що приватне право та його загальні засади (принципи), наприклад такі, як 

неприпустимість позбавлення права власності або свобода договорів, ніде і 

ніколи не діяли у чистому вигляді, навпаки, вони завжди піддавались тим чи 

іншим публічно-правовим обмеженням [160, с. 56].  

Є інші випадки, коли норми приватного права впливають на публічно-

правові відносини, наприклад, ст. 21 ЦК України, яка встановлює право суду 

визнавати незаконними акти органів державної влади або місцевого 

самоврядування. За загальним правилом, цивільним правом не охоплюються 

правовідносини між юридично нерівними учасниками, але є винятки. Зокрема, 

цивільне законодавство застосовується до публічно-правових відносин у разі, 

якщо така можливість прямо передбачена законом [89]. 

З наведеного вбачається, що цивільне право покликано врегульовувати 

інтереси абсолютно різних суб’єктів, що неминуче буде призводити до 

виникнення конфліктів між публічними та приватними інтересами. У зв’язку з 

чим, виникає питання щодо співіснування таких інтересів, зокрема щодо їх 

пріоритетності.  

Протягом тривалого часу вищенаведені інтереси існували за формою 

пріоритетності публічних інтересів над приватними. Такому співвідношенню 

сильно посприяла радянська епоха, оскільки планова економіка радянських часів 

вимагала саме такого підходу до субординації публічних та приватних інтересів. 

У цивільному законодавстві тих часів публічно-правові норми мали пріоритет 

над приватноправовими. В подальшому, перехід до ринкової економіки призвів 

до зміни правового вектору, оскільки економічні реалії вимагали відступити від 

попереднього правового підходу. Як наслідок, з’явились нові правові позиції, які 

поставили під сумнів пріоритетність публічного права (державних інтересів). 
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Станом на сьогодні, правильним вважається підхід, згідно з яким, публічне 

та приватне право не повинні знаходитись в підпорядкуванні одне одному, 

оскільки вони є двома рівноправними правовими системами зі своїми сферами 

та методами регулювання [86, с. 54].  

На нашу думку, такий збалансований підхід за аналогією повинен 

застосовуватись і для вирішення колізій між публічними та приватними 

інтересами у цивільному праві. 

Встановивши правову природу категорії «інтерес», з’ясувавши питання 

співвідношення «законного інтересу» та «цивільного права», визначившись із 

пріоритетність між публічними та приватними інтересами, необхідно перейти до 

вирішення одного з основних завдань цього дисертаційного дослідження, 

зокрема, з’ясувати який зміст вкладає законодавець в цивільно-правову 

категорію «інтереси держави і суспільства». З цією метою доцільно провести 

порівняльний правовий аналіз континентального цивільного законодавства 

(Франції, Німеччини, Російської Федерації) на предмет тлумачення та 

правозастосування подібних категорій, а саме.  

 Вперше подібна категорія була закріплена у цивільному кодексі Франції 

під назвою публічний порядок. Необхідно одразу звернути увагу на те, що 

публічний порядок, який закріплено у цивільному кодексі Франції не тотожній 

публічному порядку, який закріплено у цивільному законодавстві України (ч. 1 

ст. 228 ЦК України). Зокрема, під публічним порядком (ordre public) у 

цивільному законодавстві Франції розуміється державний порядок, який 

закріплюється та забезпечується імперативними нормами права, які 

встановлюються з метою захисту незалежності, соціальної безпеки, економічних 

основ держави та конституційних прав і свобод особи [56, с. 781].  

З наведеного визначення вбачається, що публічний порядок Франції за 

своїм змістом певним чином тотожній інтересам держави і суспільства (ч. 1 

ст. 203 ЦК України), у зв’язку з чим, дослідження деяких аспектів його 

правозастосування буде корисним для розкриття теми дисертаційного 

дослідження.  
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Так, ст. 3 ЦКФ встановлює, що закони, які стосуються суспільного порядку 

та безпеки підлягають виконанню всіма, хто проживає на території Франції. У 

вказаній статті під суспільним порядком та безпекою розуміється публічно-

правовий порядок, який забезпечується законами, що містять імперативні норми 

(закони адміністративного, податкового, кримінального права). Тобто законами, 

які направлені на забезпечення нормальної соціальної, економічної та політичної 

життєдіяльності держави і тому не передбачають будь-яких відступів від них 

шляхом укладання угод окремими особами [56, с. 20].  

Приписами ст. 6 ЦКФ встановлена заборона на відступ від законів, які 

стосуються публічного порядку, шляхом укладання окремих угод. В цьому 

випадку також йдеться про імперативні норми метою яких є захист державної 

незалежності, соціальної безпеки, економічних основ держави, прав та свобод 

особи. До таких норм відносяться норми кримінального, податкового та 

адміністративного права [56, с. 21].  

Під імперативними нормами у цивільному кодексі Франції розуміються 

норми права, направлені на захист незалежності, соціальної безпеки, 

економічних основ держави та забезпечення прав і свобод особи, це сукупність 

правил та правових принципів, які регулюють суспільний і державний устрій, 

тобто публічний порядок [56, с. 708].  

Таким чином, цивільне законодавство Франції встановлює, що публічний 

порядок забезпечується імперативними нормами, які закріплені у статтях 16-9, 

686, 1133, 2060 ЦК Франції, а саме.  

Статтею 16-9 ЦК Франції встановлено, що всі положення глави ІІ 

ЦК Франції, яка забороняє посягання на гідність людини та гарантує її 

недоторканість, є імперативними.  

Стаття 686 ЦК Франції обмежує імперативними нормами право власника 

на встановлення на своїх земельних ділянках сервітутів.  

Стаття 1133 ЦК Франції обмежує принцип свободи договору.  

Стаття 2060 ЦК Франції обмежує право на укладання арбітражних угод 

(зміна підсудності) по питанням, які стосуються публічного порядку.  
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Слід звернути увагу, що сам по собі цивільний кодекс Франції не містить 

визначення категорії «публічний порядок», також він не містить конкретних 

ознак публічного порядку, необхідних для його точного застосування та 

дотримання. Побічні (непрямі) ознаки формуються здебільшого за допомогою 

судової практики. При цьому авторитетні французькі правники розуміють під 

нормами публічного порядку «імперативні положення, які у договірному 

порядку неможна скасувати чи змінити», «мінімум суспільних вимог, 

дотримання яких є обов’язковим в угодах укладених приватними особами», 

«нормальне функціонування інститутів, необхідних для функціонування 

суспільства» [179, с. 976].  

Необхідно звернути увагу на те, що наведені вище ознаки і визначення 

публічного порядку неконкретні та неясні, що допускає їх суб’єктивне 

сприйняття і тлумачення. Відсутність конкретики утруднює їх об’єктивне 

сприйняття та використання судовими і державними органами, а також 

суб’єктами цивільного права.  

Окремо слід відмітити, що цивільному законодавству Франції, незважаючи 

на відсутність чіткого правового визначення, притаманне достатньо широке 

застосування та тлумачення категорії «публічний порядок». Наприклад, цивільне 

законодавство інших країн не знає такого широкого застосування публічного 

порядку, як це визначено у ст. 16-9 ЦКФ. Зокрема, воно не забезпечує за 

допомогою публічного порядку верховенство особистості (примат особи). Тобто 

інші цивільні правопорядки не ототожнюють недоторканість людини та 

приниження людської гідності з порушенням публічного порядку.  

Станом на сьогодні, французька правова доктрина в межах загального 

поняття публічного порядку відокремлює дві його категорії. Перша – це 

політичний та етичний порядок, який направлений на захист державного устрою, 

родинних цінностей та дотримання добрих намірів. Друга – соціальний та 

економічний публічний порядок, сфера дії якого розповсюджується на майнові 

(економічні) правовідносини [179, с. 979].  
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Основна відмінність двох вищевказаних категорій полягає в їх джерелах та 

ступеню формальної визначеності. В першому випадку джерелом норм є 

суспільна воля, санкціонована державою, в другому – державна воля. В першому 

випадку ця воля бере початок з суспільного усвідомлення дозволеного, є 

результатом вікового соціального розвитку та немає яких-небудь чітких 

формально визначених меж. Така воля завжди визначається суддею, який 

керується не писаними правилами, а загальними правовими принципами в галузі 

суспільної моралі та своїм розумінням соціально-дозволеної поведінки. В основі 

наданих суддею оцінок лежить як його особистий досвід, так і юридична 

практика по порушеному питанню [56, с. 688–689].  

Іншим шляхом пішли німецькі законодавці, зокрема, особливістю 

німецького цивільного законодавства є відмова від механізму обмеження 

здійснення цивільних прав публічним порядком. На думку німецьких правників, 

наявність у цивільному кодексі категорії «публічний порядок» може призвести 

до втручання поліції у цивільні правовідносини та, крім того, призведе до 

невизначеності права [185, с. 279].  

Німецький цивільний кодекс для обмеження здійснення цивільних прав 

використовує законодавчу заборону (§ 134 НЦУ).  

Ян Шапп, коментуючи § 134 звертає увагу на те, що діючий у цивільному 

праві принцип приватної автономії наголошує на тому, що окремий індивід може 

вільно регулювати свої правовідносини за допомогою правових угод. 

Правопорядок надає окремим особам можливість оформлювати правовідносини, 

оскільки окремий суб’єкт розглядається таким правопорядком як носій розумної 

волі. Звідси принцип приватної автономії визначає, що право в принципі не 

контролює зміст правових угод. Однак, притаманна принципу приватної 

автономії свобода від змістовного контролю зі сторони правопорядку має свої 

межі, які починаються там, де порушуються інтереси загального блага. В частині 

цивільного права така межа проведена у § 134 [185, с. 280].  

З наведеного вбачається, що цивільний кодекс Німеччини не обмежує 

здійснення цивільних прав категоріями «інтереси держави і суспільства» або 
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«публічний порядок», таке здійснення обмежуються законодавчої забороною 

(законом). При цьому обмеження автономії волі (як і будь-які інші), повинні 

відповідати встановленим публічно-правовим принципам правової держави, в 

першу чергу, принципу співмірності. Останній полягає в тому, що держава 

повинна досягати своєї мети за допомогою допустимих з конституційної точки 

зору засобів, з додержанням справедливого балансу між різними інтересами. 

Відповідно, закони, які переслідують публічну мету шляхом регулювання 

приватно-правових відносин, повинні відповідати вимогам Конституції, 

зокрема, бути спів мірними [30, с. 77–78]. 

Цивільне законодавство Російської Федерації у ст. 169 ЦК РФ містить 

подібну інтересам держави і суспільства категорію, а саме «засади 

правопорядку».  

В юридичній літературі зазначається, що під «засадами правопорядку» 

слід розуміти загальні принципи права, його основні начала, що виражають його 

суть, соціальну спрямованість та окреслюють межі здійснення прав і свобод у 

суспільстві. При цьому головні основи правопорядку закріплені у Конституції 

Російської Федерації. Вони визначають суспільну, політичну та економічну 

організацію суспільства. На їх базі формується публічний порядок [160, с. 370].  

При цьому під категорією публічний порядок розуміються фундаментальні 

правові принципи, які володіють вищою імперативністю, універсальністю, 

особливою суспільною і публічною значущістю, складають основу побудови 

економічної, політичної, правової системи держави. До таких принципів 

відноситься заборона на вчинення дій, прямо заборонених імперативними 

нормами законодавства [96].  

Деякі науковці певною мірою ототожнюють категорії «основи 

правопорядку» та «публічний порядок». Зокрема, Є. О. Суханов стверджує, що 

категорія «основи правопорядку» за своїм змістом тотожна давно відомій 

міжнародному приватному праву (та ряду континентальних правопорядків) 

категорії публічний порядок (пп. 7 п. 1 ст. 244 АПК РФ та пп. 5 ст. 412 ЦПК РФ), 

зокрема, на їх тотожність прямо вказує ч. 1 ст. 1193 ГК РФ [160, с. 370].  
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Звертає на себе увагу фактично повна однаковість визначень «засад 

правопорядку» та «публічного порядку» в цивільному законодавстві Російської 

Федерації». Така однаковість викликає питання з огляду на те, що, як зазначалось 

вище, публічний порядок формується на базі засад правопорядку. Тобто 

публічний порядок повинен відрізнятись від засад правопорядку. Єдина різниця 

між вказаними категоріями полягає у тому, що вони застосовуються у різних 

галузях права. Зокрема, категорія «засади правопорядку» переважно 

застосовується у цивільних правовідносинах, а «публічний порядок» у 

міжнародному приватному праві. Разом з тим вказані відмінності не дозволяють 

дати відповідь на питання, яка ж різниця між «публічним порядком» та «засадам 

правопорядку»?  

Підсумовуючи проведений порівняльний аналіз континентального 

цивільного законодавства необхідно звернути увагу на те, що основною 

загальною рисою публічного порядку Франції та засад правопорядку Російської 

Федерації є їх імперативність. При цьому публічний порядок Франції, на відміну 

від засад правопорядку, охоплює всі імперативні норми і не обмежується лише 

фундаментальними принципами права, які визначають політичну та економічну 

організацію суспільства.  

Вищезазначене, дозволяє перейти до правового аналізу вітчизняної 

цивільно-правової категорії «інтереси держави і суспільства», а саме.  

Ретроспективний аналіз цивільного законодавства свідчить про те, що 

категорія «інтереси держави і суспільства» перейшла до Цивільного кодексу 

України з Цивільного кодексу УРСР 1963 року.  

Так, ст. 49 ЦК УРСР встановлювала недійсність угоди, яка укладена з 

метою, завідомо суперечної інтересам держави і суспільства.  

В теорії під вищезазначеними угодами розумілись серйозні та небезпечні 

порушення чинного законодавства, які мали антисоціальний характер та 

посягали на істотні державні і суспільні інтереси. Саме публічний характер 

інтересів, який порушувався такими угодами, дозволяв говорити про їх 

антисоціальність. Сама ст. 49 ЦК УРСР не давала визначення антисоціальним 
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угодам, а лише встановлювала наслідки, які виникали в силу їх укладання [181, 

с. 99].  

Основні ознаки антисоціальних угод формувались судовою практикою. 

Остання відносила до них ті, що порушують загальні принципи існуючого 

суспільного ладу. Тобто вважала такими ті угоди, які були спрямовані на 

використання всупереч закону колективної, державної або приватної власності з 

корисливою метою, отримання громадянами нетрудових прибутків, 

використання майна, яке знаходиться в їх власності або користуванні, на шкоду 

інтересам суспільства, на незаконне відчуження землі або незаконне її 

використання, розпорядження або придбання всупереч встановленим правилам 

предметів, вилучених з обігу або обмежених в обігові [130].  

У свою чергу, прототипом антисоціальних угод за ст. 49 ЦК УРСР став 

закріплений у ст. 1 ЦК РРФСР (у редакції 1922 року) принцип недопущення 

здійснення цивільних прав у протиріччі з їх соціально-господарським 

призначенням (принцип соціалістичної законності). В його основі лежала вимога 

В. І. Леніна розширити можливості застосування державного примусу у 

приватноправові відносини, з огляду на те, що у галузі господарювання все є 

публічно-правовим, а не приватним [42, с. 64].  

В. П. Грибанов коментуючи ст. 1 ЦК РСФСР зазначав, що на відміну від 

буржуазного цивільного законодавства яке використовує в якості критеріїв 

зловживання правом категорії «доброї совісті», «добрих намірів», 

«справедливості», які допускають можливість суб’єктивного, довільного їх 

тлумачення буржуазним судом, ст. 1 ЦК РСФСР 1922 року містить об’єктивний 

критерій визначення межі здійснення цивільних прав: відповідність здійснення 

прав їх «соціально-господарському призначенню» [42, с. 66].  

Положення ст. 1 ЦК РСФСР 1922 року мали вважливе значення в період 

нової економічної політики важливу. Вони були інструментом, який забезпечив 

поступове витіснення капіталістичних елементів із господарської діяльності. 

З ліквідацією приватнокапіталістичних елементів і переходу до соціалізму сфера 

застосування ст. 1 ЦК РСФСР різко знизилась [42, с. 74].  
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Таким чином, Цивільний кодекс України отримав категорію «інтереси 

держави і суспільства» у спадок від попередніх кодифікацій. Водночас 

Європейські цивільні правопорядки застосовують подібну цивільно-правову 

категорію «публічний порядок». При цьому ситуація ускладнюється тим, що 

цивільне законодавство України закріплює одночасно дві схожі правові категорії 

«інтереси держави і суспільства» (ст. 203 ЦК України) та «публічний порядок» 

(ст. 228 ЦК України).  

У зв’язку з вищенаведеним, необхідно з’ясувати чому (з якою метою) у 

цивільному кодексі були закріплені дві подібні правові категорії та з’ясувати, 

який зміст в них вкладає законодавець, а саме.  

Певним чином розкриття публічного порядку наводиться у ч. 1 ст. 228 

ЦК України, зокрема, під публічним порядком розуміється, по-перше, 

конституційні права і свободи людини та громадянина. По-друге, правовий 

порядок направлений на недопущення знищення, пошкодження майна фізичної 

або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної 

громади, незаконне заволодіння ним.  

І. В. Рущак вважає, що публічний порядок – це закріплена Конституцією 

України та іншими актами законодавства, система публічних відносин, засобів та 

способів здійснення конституційних прав та виконання конституційних 

обов’язків [162, с. 93]. 

І. В. Жеков звертає увагу на те, що «публічний порядок» – поняття, так само, 

як й «інтереси держави й суспільства», тісно пов’язане з державною 

ідеологією [54, с. 129]. На його думку, категорія «публічний порядок» 

поєднується з категорією «публічний інтерес». Носієм останнього виступає 

суспільство та великі соціальні групи, а предметом публічного інтересу виступає 

благо, необхідне для функціонування і розвитку соціальних груп. Він не 

ототожнює норми цивільного законодавства і публічний порядок та вважає, що 

публічний порядок – це публічно-правові відносини, які мають імперативний 

характер і визначають основи суспільного ладу держави [54, с. 136–138]. 

Більш обґрунтованим є підхід до сутності публічного порядку, що 
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розглядає останній як фундаментальні базові підвалини, принципи, основи 

правопорядку, існуючого ладу [73, с. 67].  

Між порушенням законодавства публічно-правових галузей та 

порушенням публічного порядку має ставитись знак рівності, однак не в силу 

лише приналежності порушених норм до публічно-правових, а з огляду на їх 

спрямованість, роль у правовому та суспільному житті держави і суспільства [73, 

с. 68]. 

Приписи Закону України «Про міжнародне приватне право» у ст. 12 

розуміють під публічним порядком правопорядок держави, визначальні 

принципи і засади, які становлять основу існуючого в ній ладу (стосуються її 

незалежності, цілісності, самостійності й недоторканності, основних 

конституційних прав, свобод, гарантій тощо) [173]. 

Сучасні дослідники, окреслюючи підходи до визначення сутності 

публічного порядку, звертають увагу на те, що законодавцем невдало обрані 

критерії за яким до випадків порушення публічного порядку віднесені лише 

порушення конституційних прав громадян, пошкодження та незаконне 

привласнення чужого майна. Адже, в дійсності можлива велика кількість 

правопорушень, що безпосередньо не пов’язані з посяганням на конституційні 

права або заволодіння майном. Тим не менш, такі порушення нерідко ставлять 

під загрозу суспільну безпеку, національну економіку, функціонування 

державної влади і зачіпають, як правило, не окремих суб’єктів і організації, а 

невизначене коло учасників суспільних процесів. Наприклад, порушення у 

фінансовій, податковій сфері, в галузі валютного регулювання, економічної 

конкуренції, які можуть потягнути за собою навіть більш високу соціальну 

небезпеку ніж передбачена у ст. 228 ЦК України. Незважаючи на це 

законодавець при конструюванні механізму захисту публічного порядку оминув 

увагою зазначені порушення. Захист публічного порядку, якщо останній 

розглядається лише як сукупність прав громадян та безперешкодне володіння 

майном, може залишатися в межах загальних юридичних механізмів протидії 

порушенням законодавства в цілому і не вимагає спеціальної нормативної 
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регламентації. Разом з тим призначення публічного порядку полягає в тому, щоб 

надавати державній владі інструмент реагування на юридично значимі дії 

учасників цивільно-правових відносин у випадках, коли подібні дії не 

відповідають основній соціальній спрямованості і принципам правопорядку, 

суперечать інтересам держави і суспільства, однак при цьому не містять у собі 

формальних розбіжностей з положеннями законодавства [73, с. 66].  

У вищезазначеному контексті слід звернути увагу на визначення 

публічного порядку, яке наводиться у ст. 12 Закону України «Про міжнародне 

приватне право». Зокрема, у вказаній статті публічний порядок асоціюється з 

основами правопорядку [127].  

Разом з тим на наш погляд, при визначенні публічного порядку треба 

необхідно обмежуватись чинними приписами ч. 1 ст. 228 ЦК України. Зокрема, 

слід враховувати те, що останні встановлюють лише два випадки порушень 

публічного порядку: (1) порушення конституційних прав і свободи людини та 

громадянина; (2) знищення, пошкодження або незаконне заволодіння майном 

фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, 

територіальної громади. Відповідно, всі інші правопорушення, спрямовані на 

порушення інших об’єктів права, не можуть підпадати під випадки порушення 

публічного порядку.  

Щодо категорії «інтереси держави і суспільства» то, на наш погляд, 

відповідь на питання щодо мети її закріплення в Цивільному кодексі України 

міститься у законодавчих змінах, які зазнала ст. 228 ЦК України за час свого 

існування.  

Так, станом на 16 січня 2003 року редакція ст. 228 ЦК України не містила 

частини третьої та стосувалась виключно публічного порядку і наслідків його 

порушення. В подальшому, 02 грудня 2010 року Законом України № 2756-VI 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Податкового кодексу України» були внесені зміни до назви та ч. 3 ст. 228 

ЦК України. Одночасно були внесені зміни і до ч. 1 ст. 203 ЦК України, яка 

раніше також не містила категорію «інтереси держави і суспільства». У такий 
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спосіб Цивільний кодекс України поповнився новою, а фактично на той час 

забутою старою категорією «інтереси держави і суспільства».  

В пропозиціях до Закону України від 02 грудня 2010 року № 2756-VI «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Податкового кодексу України» зазначена мета внесення змін до положень 

статей 203 та 228 ЦК України, а саме.  

В пропозиціях вказується на те, що Податковий кодекс України передбачає 

право органів державної податкової служби звертатися до суду з позовом (1) про 

визнання недійсними правочинів, що можуть бути визнані недійсними з підстав, 

визначених законодавством; (2) про стягнення до бюджету коштів та майна, 

отриманого сторонами за нікчемними правочинами, а також за господарськими 

зобов’язаннями, що визнані судом недійсними. Але вказані положення не 

підкріплені законодавчими нормами і не можуть бути реалізовані в законний 

спосіб. Зокрема, чинний Цивільний кодекс України не передбачає дієвого 

механізму захисту інтересів держави у разі вчинення правочинів, які укладені з 

метою, завідомо суперечною інтересам держави і суспільства. У зв’язку з цим 

пропонується внесення змін до Цивільного кодексу України, які визначали б 

недійсність угод, укладених з метою, суперечною інтересам держави і 

суспільства, та її правові наслідки. 

З наведеного вбачається, що єдиною метою внесення змін до положень 

статей 203 та 228 ЦК України була необхідність наділити податкові органи 

правом на звернення до суду з позовами про визнання правочинів недійсними. 

Очевидно, що з тією ж метою в ч. 3 ст. 228 ЦК України була закріплена 

конфіскація в дохід держави всього отриманого за угодами, які суперечать 

інтересам держави і суспільства.  

Отже, метою закріплення категорії «інтереси держави і суспільства» в 

положеннях цивільного кодексу є захист інтересів держави у податкових 

правовідносинах. У цьому контексті слід звернути увагу, що така концепція 

лише частково відповідає меті закріплення вказаної категорії в положеннях ст. 49 

УРСР, а саме, захист публічних інтересів. Адже очевидним є те, що категорія 
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публічний інтерес набагато ширша і не обмежується лише податковими 

правовідносинами. За таких умов, обмеження застосування категорії «інтереси 

держави і суспільства» виключно податковими правовідносинами є 

невиправдним.  

Слід зазначити, що чинна редакція ч. 3 ст. 228 ЦК України постійно 

критикується науковцями. Приміром, О. В. Дзера зазначає, що законодавчі зміни 

до ст. 228 ЦК України не можуть бути визнані глибоко продуманими та 

логічними, у тому числі і з причин різнопорядкових правових наслідків 

недійсності правочину, встановлених ч. 3 ст. 228 ЦК України [48, с. 94].  

Н. С. Кузнєцова також акцентує увагу на тому, що доповнення до ст. 228 

ЦК України вносить певні корективи у кваліфікацію недійсних правочинів. Так, 

поряд з нікчемними і оспорюваними правочинами з’явились недійсні правочини, 

недійсність яких встановлюється судом у випадках, передбачених законом. Такі 

доповнення ст. 228 ЦК України викликають серйозні заперечення не тільки у 

змістовному плані, але і з позиції юридичної техніки [76, с. 67].  

У свою чергу, О. О. Кот досліджуючи правові наслідки правочинів, які 

порушують публічний порядок, звернув увагу на вкрай низький рівень 

законодавчої техніки, яка застосовувалась під час формування положень ч. 3 

ст. 228 ЦК України Зокрема, на думку вченого, існуюча редакція ст. 228 

ЦК України є невдалим відтворенням ст. 49 ЦК УРСР 1963 року [72, с. 100].  

З огляду на зазначене, очевидним є те, що чинна редакція ст. 228 

ЦК України потребує редакційних змін, зокрема, розмежування правочинів, які 

порушують інтереси держави і суспільства з правочинами, які порушують 

публічний порядок та вирішення питання щодо цивільно-правової конфіскації, 

як наслідку укладання таких правочинів.  

Необхідно зазначити, що цивільне законодавство України не містить 

визначення категорії «інтереси держави і суспільства».  

На думку М. В. Руденко, термін «інтереси держави» має невизначений 

зміст, і в кожному конкретному випадку необхідно встановлювати, порушені чи 

ні інтереси окремої особи або держави. Він вважає, що інтереси держави – це 
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закріплена Конституцією та законами України, міжнародними договорами 

(іншими правовими актами) система фундаментальних цінностей у найбільш 

важливих сферах життєдіяльності українського народу і суспільства [161, с. 3].  

Зміст поняття «інтереси держави» розкривається у Рішенні 

Конституційного Суду України від 08 квітня 1999 року № 1-1/99 в мотивувальній 

частині якого суд зазначив, що державні інтереси закріплюються як нормами 

Конституції України, так і нормами інших правових актів. Інтереси держави 

відрізняються від інтересів інших учасників суспільних відносин. В основі 

перших завжди лежить потреба у здійснені загальнодержавних (політичних, 

економічних, соціальних та інших) дій, програм, спрямованих на захист 

суверенітету, територіальної цілісності, державного кордону, гарантування 

державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, охорону землі як 

національного багатства, захист прав усіх суб’єктів права власності та 

господарювання тощо [155].  

М. В. Руденко вважає, що аналіз підходів різних суспільних наук, 

концепції Ієринга, поглядів вчених-юристів та соціологів до визначення понять 

«інтерес» і «інтерес держави» дозволяє зробити висновок про те, що найбільш 

близьким до поняття «інтереси держави», закріпленого в ст. 121 Конституції 

України, є уявлення про інтереси держави, як суспільної потреби у забезпеченні 

умов життєдіяльності суспільства, законності та правопорядку у державі. Вчений 

пропонує власне визначення інтересів, згідно з яким, під останніми треба 

розуміти закріплену Конституцією та законами України, міжнародними 

договорами (іншими правовими актами) систему фундаментальних цінностей у 

найбільш важливих сферах життєдіяльності українського народу і суспільства 

(політичний, економічний, соціальний, військовий, екологічний, науково-

технологічний, інформаційний та ін.) [161, с. 10].  

При цьому для правильного з’ясування змісту категорії «інтереси держави 

і суспільства» важливо враховувати статус держави у цивільних відносинах. Так, 

Ю. М. Дзера досліджуючи теоретико-правові підходи участі держави у 

цивільних відносинах звернув увагу на те, що держава є особливим учасником 
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цивільних правовідносин. Зокрема, відмінність від інших учасників цивільних 

відносин пов’язана з тим, що держава є публічно-правовим утворенням, метою 

якої є забезпечення публічних інтересів суспільства. В силу своєї особливої 

природи, держава залишається одночасно носієм двох видів правосуб’єктності: 

адміністративної (публічної) та цивільно-правової (приватної). Будучи 

учасником цивільних правовідносин, держава, за загальним правилом, не є 

безпосереднім учасником господарських відносин і приймає участь в них лише 

через органи державної влади, наділених господарською компетенцією, 

суб’єктів господарювання, а також у випадках, встановлених законом [49, с. 67]. 

Як правильно зазначає О. В. Перова, держава є одним із суб’єктів 

цивільного права, рівним з іншими суб’єктами цивільного права – фізичними 

особами та юридичними особами [107, с. 267].  

Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що головний та основний 

інтерес держави і суспільства у приватноправових відносинах полягає у захисті 

публічного порядку (основ правопорядку) [15, с. 138].  

З огляду на вищезазначене, інтереси держави і суспільства – це правомірні 

інтереси держави, які закріплюються останньою у законодавстві внаслідок 

реалізації її адміністративної правосуб’єктності і полягають у захисті базових 

принципів та основ правопорядку (публічних інтересів).  

В. В. Галунько під публічним інтересом розуміє важливі для значної 

кількості фізичних та юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо 

встановленої компетенції забезпечуються публічною адміністрацією [29, с. 178].  

І. Я. Бабецька вважає, що публічні інтереси у цивільному праві – це не 

опосередковані правовими нормами та які не суперечать загальним засадам 

цивільного законодавства, прагнення суб’єктів цивільного права задовольнити 

соціально-економічні потреби, які реалізуються у цивільних правовідносинах та 

підлягають цивільно-правовому захисту. Для публічних інтересів загальним є 

такі ознаки, як загальність, нормативність, предметність, допустимість і 

збалансованість. Ці ознаки у сукупності дають можливість визначити й 

закріпити у законодавстві поняття публічних інтересів [193, с. 36].  
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Деякі науковці дотримуються позиції про те, що під публічними 

інтересами, в першу чергу, необхідно розуміти найбільш значущі інтереси у 

суспільстві і державі, які закріплені в Конституції України, оскільки саме від їх 

конституційно-правового змісту та гарантованості реалізації цих інтересів залежить 

не лише реалізація усіх інших, менш значущих інтересів, а й загалом засади 

суспільного та державного ладу, які у своїй сукупності утворюють конституційний 

лад України [4, с. 140].  

Судова практика під публічними інтересами розуміє важливі для значної 

кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо 

встановленої компетенції забезпечуються суб’єктами публічної адміністрації. 

Тобто публічний інтерес є не чим іншим, як певною сукупністю приватних 

інтересів [109]. 

Аналогічної позиції дотримується Т. О. Коломієць, який стверджує, що 

публічний інтерес є не чим іншим, як тією чи іншою сукупністю приватних 

інтересів [68, с. 12].  

Підсумовуючи слід зазначити, що категорія «інтереси держави і 

суспільства» закріплена в цивільному законодавстві передусім з метою захисту 

публічних інтересів. На наш погляд, під останніми необхідно розуміти лише ті 

інтереси, які знайшли своє законодавче закріплення в законах, у вигляді 

відповідних імперативних норм. Зокрема, це закони кримінального, 

адміністративного, податкового, митного права, тобто закони, які забезпечують 

нормальну соціальну, економічну та політичну життєдіяльність держави. 

Додатково слід приділити увагу тим випадкам, коли судова практика 

стверджує, що «інтереси держави і суспільства» та «публічний порядок» є 

тотожними категоріями, а саме.  

Так, Вищий адміністративний суд України в мотивувальній частині своєї 

ухвали від 25 листопада 2010 року прямо зазначив, що відповідно до ст. 228 

ЦК України правочин, учинений з метою, яка завідомо суперечить інтересам 

держави і суспільства, водночас є і таким, що порушує публічний порядок [174].  
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Така ж позиція була ззадекларована Вищим адміністративним судом у 

довідці від 15.04.2010 «Про результати вивчення та узагальнення практики 

застосування адміністративними судами окремих норм Закону України «Про 

податок на додану вартість» [129]. 

Позицію про те, що правочин, учинений з метою, яка завідомо суперечить 

інтересам держави і суспільства, водночас є і таким, що порушує публічний 

порядок, в певній частині підтримує С. С. Бичкова. Зокрема, вона звертає увагу 

на те, що порушення публічного порядку є завжди дією, що суперечить інтересам 

держави і суспільства [11, с. 29].  

На наш погляд, Вищого адміністративного суду зробив висновок щодо 

тотожності виходячи з назви ст. 228 ЦК України, а саме, «правові наслідки 

вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що 

суперечить інтересам держави і суспільства». Таке формулювання, у комплексі 

з положеннями ч. 3 ст. 228 ЦК України, дозволяє зробити відповідні висновки. 

Питання в тому, наскільки вони об’єктивні з урахуванням того, що назва та третя 

частина ст. 228 ЦК України з моменту свого законодавчого закріплення 

(2010 рік) та до цього часу постійно критикуються науковцями з приводу великої 

кількості редакційних та змістовних недоліків. За таких умов, навряд чи можна 

вважати об’єктивними правовими висновками ті, які ґрунтуються на очевидно 

невдалій редакції статті. Ми вважаємо, що в даному випадку Вищий 

адміністративний суд України формально підійшов до вирішення питання, 

застосувавши буквальне тлумачення положень ст. 228 ЦК України без аналізу 

мети та характеру внесених до неї змін.  

З огляду на зазначене, посилатись на висновок суду про те, що правочин, 

учинений з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, 

водночас є і таким, що порушує публічний порядок треба вкрай обережно з 

врахуванням вищезазначеної критики чинної редакції ст. 228 ЦК України.  

На підтвердження вищезазначеної позиції слід звернути увагу на існування 

абсолютно протилежної судової практики, а саме, суддів судової палати в 

адміністративних справах Верховного Суду України зазначила, що ст. 228 ЦК 
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України встановлено два окремих види недійсності правочинів: ті, що 

порушують публічний порядок і є нікчемними, і ті, що вчинені з метою, яка 

суперечить інтересам держави і суспільства, і є оспорюваними, – недійсність їх 

прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа 

може заперечувати їх дійсність в судовому порядку на підставах, установлених 

законом (ч. 3 ст. 215 ЦК) [111].  

Також необхідно звернути увагу на те, що з наведеної у Єдиному 

державному реєстрі судових рішень України судової практики застосування ч. 3 

ст. 228 ЦК України вбачається, що остання в переважній більшості 

застосовується податковими органами як інструмент боротьби з 

недобросовісними платниками податків. Фактично вся наявна у реєстрі судова 

практика застосування ч. 3 ст. 228 ЦК України це практика адміністративних 

судів у податкових справах. Зокрема, це спори про визнання правочинів 

недійсними, з огляду на те, що вони порушують «інтереси і держави і 

суспільства» (ухилення від оподаткування). Наведене опосередковано 

підтверджує висновок про те, що статті 203 та 228 ЦК України доповнювалась 

категорією «інтереси держави і суспільства» виключно з метою надання 

податковим органам правового механізму для боротьби з ухиленням від 

оподаткування. Ми вважаємо правильність такого законодавчого підходу 

сумнівною, оскільки у цивільному законодавстві існують інші ефективні правові 

механізми для боротьби з ухиленням від оподаткування. Зокрема, це приписи 

ст. 234 ЦК України, якими встановлено, що правочин укладений без наміру 

створення правових наслідків, які ним обумовлюються є фіктивним. На наш 

погляд, правочини, які укладені з метою ухилення від оподаткування можуть 

бути визнанні судом недійсними через їх фіктивність, оскільки вони вчинені без 

наміру створення правових наслідків (укладаються виключно з наміром 

уникнути оподаткування). Відповідно, практична необхідність категорії 

«інтереси держави і суспільства» у податкових (адміністративних) справах 

відсутня, оскільки завдання податкових органів щодо боротьби з 
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недобросовісними платниками податків можуть бути реалізовані в межах 

приписів ст. 234 ЦК України.  

Проведений вище правовий аналіз категорій «інтереси держави і 

суспільства» та «публічний порядок» дозволяють зробити наступні проміжні 

висновки: 

1. Історія внесення законодавчих змін до статей 203 та 228 ЦК України та 

аналіз судової практики дозволяють стверджувати про певну тотожність 

категорій «інтереси держави і суспільства» та «публічний порядок». Зокрема, є 

їх спрямованість на захист публічних інтересів.  

2. Інтереси держави і суспільства – це правомірні публічні інтереси, які 

закріплюються останньою у законодавстві внаслідок реалізації її 

адміністративної правосуб’єктності з метою забезпечення соціальної, 

економічної та політичної життєдіяльності держави.  

 

 

1.2 Моральні засади суспільства як оціночна цивільно-правова 

категорія 

 

Новий Цивільний кодекс України вперше закріпив у вітчизняній 

цивілістиці категорію «моральні засади суспільства». Таке нововведення 

викликало численні дискусії серед науковців, зокрема, постало питання, що 

розуміти під поняттям «моральні засади суспільства». Питання виникло у зв’язку 

з тим, що правозастосовна практика категорії «моральні засади суспільства» 

можлива лише за умови її однакового тлумачення суб’єктами цивільних 

правовідносин та судом. Разом з тим останнє викликає певні труднощі з огляду 

на те, що категорія «моральні засади суспільства» є оціночною, станом на 

сьогодні не отримала законодавчої конкретизації та наповнюється змістом в 

залежності від того, як її розуміють окремі учасники цивільних правовідносин. 

Отже, основна проблема полягає в тому, що абсолютної моральної 

цінності, єдиної для всіх, не існує. Відповідно, прив’язувати цивільно-правові 
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норми до норм моралі, значить вносити у цивільне законодавство невизначеність 

та потенційну можливість для зловживання правом зі сторони недобросовісних 

учасників цивільних відносин [16, с. 219].  

Таким чином, станом на сьогодні цивільно-правові положення, які 

закріплюють моральні засади суспільства, є декларативними та потребують 

додаткових наукових досліджень (щодо кваліфікуючих ознак) та внесення 

законодавчих змін (щодо конфіскаційних санкцій) [17, с. 20].  

В юридичній літературі вищезазначеному питанню були присвячені 

публікації вітчизняних та російських науковців: С. І. Шимон, А. І. Дришлюка, 

С. С. Алексєєва, Є. С. Кушнерука, Л. В. Щеннікової, А. В. Єгорова, 

І. М. Хужокової та ін. Проте, незважаючи на окремі дослідження, доктринальне 

визначення категорії «моральні засади суспільства» у цивільному праві 

фактично відсутнє. У свою чергу, наявна судова практика також не дає відповіді 

на поставлене вище питання та обмежується позицією, що правочин, який 

суперечить інтересам держави та суспільства, водночас суперечить і моральним 

засадам суспільства [178].  

Неможливо не помітити той факт, що з моменту свого першого 

законодавчого закріплення у цивільному кодексі Наполеона (1804 рік) і до цього 

часу такі тотожні категорії як добрі наміри, засади моралі, моральні засади 

суспільства так і не знайшли свого законодавчого визначення. У переважній 

більшості сучасних досліджень прослідковується одна загальна тенденція, 

автори схвалюють включення до цивільного кодексу категорії «моральні засади 

суспільства», але не дають їй правового визначення.  

Таким чином, сучасний стан цивільного законодавства України вказує на 

те, що дослідження категорії «моральні засади суспільства» є актуальним для 

української юриспруденції, оскільки становитиме певний науковий інтерес та 

буде корисним для правозастосовної практики.  

Слід зауважити, що вищезазначене законодавче нововведення не є чимось 

новим для цивільного права, оскільки фактично все континентальне цивільне 

законодавство містить юридичні конструкції, які побудовані за допомогою таких 
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універсальних соціальних регуляторів як мораль, моральні засади, добрі намірі, 

добра совість тощо. Правильне розуміння суті й змісту останніх зазвичай 

ускладнюється тим, що мораль є більше філософською категорією ніж правовою, 

відповідно, при її дослідженні достатньо складно обмежуватись виключно 

цивільно-правовими положеннями і не виходити за межі цивільного права.  

Етимологічний аналіз слова «право» (лат. jus – право, значення цього слова 

виводять з jubeo, jussi, jussum – «наказувати», «приписувати», «веліти») вказує 

на те, що останнє можна визначити як систему загальнообов’язкових на певній 

території та формально визначених правил поведінки, що встановлюються і 

санкціонуються державою. Норми права реалізуються в суспільстві у формі 

виконання приписів (активна форма) та дотримання заборон (пасивна форма).  

У свою чергу, етимологічний аналіз слова «мораль» (лат. moralis – 

моральний, значення цього слова виводять з mores – звичаї, поведінка) вказує на 

те, що «мораль» можна визначити як один із способів врегулювання поведінки у 

суспільстві за допомогою усталених приписів, що склались відповідно до його 

уявлень про добро, зло, справедливість. Виконання зазначених приписів 

забезпечується внутрішніми (духовними) переконаннями, засобами 

громадського впливу. 

Ганс Кельзен досліджуючи соціальні норми регулювання поведінки людей 

звертав увагу на те, що поряд із правовими нормами існують також інші 

соціальні норми, які регулюють взаємини людей. Ці інші соціальні норми він 

об’єднував під назвою «мораль», а дисципліну, яка їх вивчає, називав «етикою». 

На його думку, право і мораль не відрізняються суттєво одне від одного у 

виробленні та застосуванні своїх норм. Різниця між ними полягає не в тому, що 

диктують чи забороняють обидва соціальних порядки, а лише в тому, як вони 

диктують чи забороняють людську поведінку. Відповідно, право суттєво 

відрізняється від моралі лише тим, що передбачає санкції як наслідок 

порушення. На противагу цьому мораль є суспільним порядком, що не 

запроваджує жодних подібних санкцій. Її санкції полягають у схваленні 
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поведінки, що відповідає нормам, і в несхваленні поведінки, яка таким нормам 

не відповідає [66, с. 73–78].  

Таким чином, норми права та моралі підтримують одне одного у 

впорядкуванні одних і тих же суспільних відносин, їх вимоги багато у чому 

співпадають. Зокрема, мораль засуджує правопорушення, один і той же вчинок 

може мати як правові так і моральні наслідки. Мораль є первинною категорією 

по відношенню до права, здебільшого саме на підставі моральних норм 

формуються відповідні правові. Тобто мораль виступає певним базовим 

критерієм правомірної поведінки, оскільки моральний вчинок завжди 

сприймається суспільством як справедливий (правомірний). Наприклад, 

заборона вбивства – це насамперед моральна заборона, а потім вже правова.  

Вважається, що ідеальна форма взаємодії права і моралі є наступною: 

право не повинно закріплювати у своїх приписах можливість для вчинення 

аморальних проступків, а мораль не повинна вимагати порушення законів.  

На нашу думку, велика кількість цивільно-правових норм, незалежно від 

їх змісту або мети, виникають із суспільної моралі, із суспільного розуміння того, 

що деякі дії правильні (правові), а деякі ні (неправові). Закони, які не 

відповідають критеріям соціальної моралі сприймаються суспільством як 

несправедливі. Відповідно, треба визнати, що існує багато законодавчих змін, які 

здебільшого формуються на моральних судженнях (превалюючих у суспільстві 

переконань про правильне і неправильне) та оцінках суспільством тих чи інших 

дій. Відомо, що законодавчі норми зазвичай відстають від норм моралі. В такій 

ситуації норми моралі мають важливе значення для формування нових правових 

норм (законодавчих змін), оскільки норми моралі більш динамічніші, більш 

революційні, мобільніші, більш спрямовані на майбутнє ніж закон. Останній 

ближче до традиційних практик, ніж до інновацій в праві [202, с. 221].  

Разом з тим багатьма дослідниками норм моралі звертається увага на 

відносність моральних цінностей, з огляду на значні розбіжності, які існують у 

різних народах і різних місцях між тим, що люди вважають за добре чи зле, за 

справедливе чи несправедливе. Моральні принципи сформовані головним чином 
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в певному суспільстві і сприймаються як універсальні регулятори поведінки 

лише в межах цього суспільства. Не існує єдиної (універсальної) норми моралі 

для всіх, яка б могла бути лекалом для визначення «моральності» тих чи інших 

правових норм. Саме відсутність жорстких критеріїв та відносність моральних 

цінностей завжди створювали труднощі для законодавчого закріплення та 

правильного розуміння і тлумачення норм суспільної моралі у позитивному 

праві.  

Так, Ганс Кельзен звертав увагу на те, що цілковито відносна мораль не 

може – свідомо, чи не несвідомо – генерувати необхідну функцію, яка б надавала 

необхідне мірило для оцінки позитивного правового порядку. Таке мірило 

неможливо знайти на шляху наукового пізнання. Це зовсім не означає, ніби 

такого мірила немає взагалі. За таке мірило може правити кожна моральна 

система. Проте, виносячи «моральний» вирок формуванню позитивного 

правопорядку, оцінюючи його як поганий чи хороший, справедливий чи 

несправедливий, слід усвідомлювати, що цей масштаб є відносним і що не 

виключена інша оцінка – на основі інших моральних систем, і що, коли ми, 

вимірюючи правопорядок мірилом однієї моральної системи, визначаємо його як 

несправедливий, то, виміряний мірилом іншої моральної системи, він може 

здобути оцінку справедливого [66, с. 78].  

Крім того, на наш погляд, головною проблемою ідентифікації норм 

соціальної моралі в праві є те, що моральні норми перестають бути моральними 

з моменту їх закріплення у чинному законодавстві. Зокрема, з такого моменту 

мова може йти виключно про законодавчі норми, етичний характер (моральне 

підґрунтя) таких законодавчих норм не змінює їх статус. За таких умов, надати 

правове визначення нормам соціальної моралі вкрай ускладнено, оскільки 

мораль, в чистому її вигляді, завжди залишається поза межами законодавчих 

приписів.  

Незважаючи на окреслені вище проблемні моменти, обмеження здійснення 

суб’єктивних цивільних прав моральними засадами суспільства є традиційним 

правовим механізмом для континентального цивільного законодавства. Зокрема, 
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подібні цивільно-правові норми містить Цивільний кодекс Франції (статті 6, 

1108, 1133), Німецьке цивільне уложення (§ 138), Цивільний кодекс Російської 

Федерації (ст. 169). Разом з тим, незважаючи на таку «традиційність», подібні 

моральним засадам категорії континентального цивільного права, з моменту 

свого першого законодавчого закріплення та до цього часу, є предметом гострих 

правових дискусій, в основі яких лежить оціночність та розмитість критеріїв 

таких категорії.  

Ретроспективний аналіз цивільного права вказує на те, що першим 

кодифікованим документом, який врегульовував цивільно-правові відносини за 

допомогою оціночних положень соціальної моралі (добрих намірів) був 

цивільний кодекс Франції. В подальшому, на основі цивільного кодексу Франції, 

були розроблені відповідні положення іншого континентального цивільного 

законодавства. Таке запозичення «моральних норм» відбувалось з урахуванням 

національної специфіки і не завжди нові кодифіковані цивільні акти копіювали 

французьку модель.  

З’явлення добрих намірів у цивільному кодексі Наполеона французькі 

правники пов’язують перш за все з тим, що право, крім перманентного пошуку 

вигоди повинно вирішувати також інші соціально важливі завдання. 

Розповсюджений сьогодні економічний аналіз права може і повинен бути 

джерелом натхнення та роздумів для юристів з тих же підстав, що і соціологія, 

філософія або демографія, але він не повинен розглядатись у якості панацеї. 

Адже процес створення правових норм, під загрозою неефективності, не може не 

враховувати людську природу та соціальну поведінку, яку ці норми покликані 

врегульовувати [7, с. 6].  

Оцінка законів або конкретної судової практики виключно з точки зору 

матеріальних втрат сприяє розвитку ринкових відносин, які у своєму прагненні 

до абсолютного панування можуть до неймовірного стану спаплюжити цивільне 

право. В той час як останнє повинно в рівній мірі брати до уваги як людські 

відносини, так і економічні, однаково забезпечувати соціальний лад і економічне 

благополуччя [7, с. 87].  
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Яскравим прикладом вищезазначеного підходу є реакція французьких 

правників на постанову Європейського суду від 20 листопада 2001 року, в якій 

суд вирішив, що проституція є економічною діяльністю з точки зору права. 

Критикуючи таку позицію французькі цивілісти наголошували на тому, що 

цивільний порядок не може зводитись до порядку економічного. Звичайно, 

прибуток має значення для права, однак для останнього мають значення і 

безпека, і відповідальність, і свобода, і дотримання слова, і рівноправ’я, і 

гідність, і заборона на торгівлю людським тілом. Адже правовий порядок 

стосується людини в тій же мірі, в якій стосується її майна [7, с. 87].  

Таким чином, законодавче закріплення оціночних положень про добрі 

наміри у цивільному законодавстві Франції, в першу чергу, продиктоване 

необхідністю захисту цивільно-правових відносин, які позбавлені економічного 

змісту. Разом з тим в подальшому, оціночні положення про добрі наміри стали 

застосовуватись у судовій практиці як інструмент усунення прогалин в 

цивільному праві та доведення останнього до сучасних стандартів (за умови 

відсутності відповідного реагування зі сторони законодавця).  

Незважаючи на те, що цивільний кодекс Франції закріплює категорію 

«добрі наміри» у статтях 6, 900, 1131, 1133, 1172, 1387 він не містить їх 

конкретизованого законодавчого визначення.  

Зміст категорії розкривається за допомогою судової практики, виходячи з 

якої, «добрі наміри» можна визначити як сукупність санкціонованих державою 

імперативних норм соціальної моралі, що зведені у суспільно етично-моральну 

доктрину, які повинні дотримуватись кожним членом суспільства, незалежно від 

його релігійних, філософських, політичних або особистих моральних поглядів. 

Відхилення від добрих намірів, шляхом погодженого волевиявлення окремих 

учасників суспільства (під час укладання правочинів), заборонене. Зазначені 

імперативні норми завжди визначаються суддею у кожному окремому випадку. 

Будучи обов’язковими для всіх учасників правовідносин, правила добрих 

намірів, по суті є доповненням до норм публічного порядкую. Недійсність угод, 

що порушують ці норми, є абсолютною як і у випадку порушення публічного 
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порядку. Разом з тим норми публічного порядку є державним законодавчим 

імперативом, правила добрих намірів, хоча і санкціоновані державою, є 

морально-правовим імперативом соціального походження [56, с. 21].  

Як вбачається з вищенаведеного, норми соціальної моралі (моралі, яка 

панує у певному суспільстві) є обов’язковим для всіх членів такого суспільства 

навіть в тих випадках, коли їхні релігійні погляди вимагають абсолютно іншої 

поведінки. Іншими словами, для права має значення загальновизнаний мінімум 

соціальної суспільної) моралі. Відповідно, цивільне законодавство Франції 

встановлює примат соціальної моралі над особистими моральними або 

релігійними переконаннями.  

Особливістю цивільного законодавства Франції є те, що правила добрих 

намірів є доповненням до норм публічного порядку, останні певною мірою 

поглинають категорію добрих намірів.  

Основна відмінність «добрих намірів» від «публічного порядку» полягає у 

тому, що у першому випадку підставами для виникнення норм є суспільна воля, 

санкціонована державою, в другому – державна воля. В першому випадку ця 

воля випливає із державного усвідомлення суспільної необхідності, існуючої у 

даний період часу. Вона знаходить своє відображення у формально визначених 

нормах, які містяться у законодавчих актах. У другому – із суспільного 

усвідомлення дозволеного, яке є результатом вікового соціального розвитку та 

не має чітких формально окреслених меж. Така воля завжди визначається 

суддею, якій керується не писаним правом, а загальними правовими принципами 

у галузі соціальної моралі та своїм розумінням соціально-дозволеної поведінки. 

В основі такої суддівської оцінки лежить як його особистий досвід, так і 

юридична практика по даному питанню в цілому. Правил добрих намірів мають 

більш вузьку сфера застосування, ніж правила публічного порядку. Зокрема, в 

той час як норми публічного порядку діють практично у всіх сферах суспільного 

життя, заборони, які містяться у правилах добрих намірів, в основному 

стосуються лише трьох специфічних галузей. До останніх відносяться:  



49 

- заборони, які стосуються поведінки в галузі шлюбно-сімейних відносин 

(бігамія, полігамія, порушення подружньої вірності і т. ін.);  

- заборони, які стосуються індивідуальної поведінки, яка сприймається 

суспільством як аморальна (непристойні вчинки, жорстокість і т. ін.);  

- заборони, що стосуються дій, збуджуючих або стимулюючих в іншій 

людині певні аморальні почуття, які суспільство вважає неприпустимими 

(звідництво, заохочення розпусти в середовищі неповнолітніх) [56, с. 689].  

Французькими правниками відмічається, що правила добрих намірів 

близькі (але не тотожні), з нормами моралі як такими. Останні тісно пов’язані з 

поняттям совісті, тобто з внутрішніми духовними якостями та моральними 

поглядами окремої людини або суспільства, здійснюють переважний вплив на 

формування добрих намірів. Наприклад, поведінка, яка за своєю суттю, не 

узгоджується з певною релігійною або філософською мораллю, не призводить 

до порушення добрих намірів, якщо вона не характеризується рисами тієї 

поведінки, яку суспільство в цілому вважає непристойною. В такому розрізі 

можна стверджувати, що правила добрих намірів є нормами зовнішнього прояву 

загальносоціальної моралі людини [56, с. 690].  

Таким чином, правила добрих намірів розглядаються цивільним 

законодавством Франції як необхідна та фундаментальна цивільно-правова 

категорія, як правовий принцип, який розповсюджує свою дію на всі цивільно-

правові відносини. Поняття добрі наміри діючими нормами цивільного кодексу 

Франції не визначається, але конкретні приклади правопорушень пов’язаних з 

ними містить судова практика. Останній притаманна тенденція розширеного 

застосування категорії добрі наміри. Зазначене відбувається всупереч приписам 

ст. 5 ЦКФ, якими суддям заборонено вирішувати справи, що знаходяться в їх 

провадженні, шляхом встановлення загально-нормативних положень. Зокрема, 

ст. 5 ЦКФ сформовано загальний принцип французького права (сприйнятий 

більшістю європейських країн), згідно з яким, судова практика не є джерелом 

права, а судові рішення не можуть встановлювати правила поза межами 

конкретного судового спору. Зазначений принцип відокремлює судову владу від 
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законодавчої. Історично з’явлення ст. 5 ЦКФ пов’язане з тим, що у 

дореволюційній Франції вищі місцеві суди (які звались парламентами) мали 

право приймати свої нормативні акти – регламенти. Такі регламенти містили 

загальнообов’язкові правила, які застосовувались на території парламенту, що 

прийняв їх в межах своєї компетенції. Зі вступом в силу ст. 5 ЦКФ суди 

позбавились можливості створювати такі правила, протягуючи їх через судові 

рішення [56, с. 21].  

На сьогодні цивільному законодавстві Франції притаманна тенденція 

розширеного застосування оціночних положень (добрих намірів/публічного 

порядку). Зокрема, останнім часом можна спостерігати поступове збільшення 

ролі судової практики у тлумаченні та правозастосуванні оціночних цивільно-

правових норм. Відповідно, складається ситуація за якої, з однієї сторони, судова 

практика відноситься до допоміжних джерел права, з іншої, традиція 

успадкована ще з часів Монтеск’є, яка перетворює суддю на «голос закону», 

зберігається до цього часу. Тобто з однієї сторони, суддям при тлумаченні 

правових норм заборонено приймати підзаконні акти (ст. 5 ЦК Франції). З іншої 

сторони, прийняття правових норм загального характеру передбачає формування 

понять і концепцій, довкола яких будуються і за допомогою яких пояснюється 

писане право [7, с. 65].  

У вказаному контексті слід зазначити, що на думку французьких юристів 

кодифіковане право може успішно розвиватись завдяки трьом факторам, до яких 

вони відносять: (1) життєздатність його джерел; (2) загальний характер його 

норм; (3) диспозитивний характер [7, с. 67].  

Правники звертають увагу на те, що судова практика починаючи з кінця 

ХІХ століття та, ще більшою мірою, в кінці ХХ століття спромоглась: по-перше, 

спочатку «виявити», а потім наповнити законодавчі норми змістом далеким від 

початкових намірів їх розробників. По-друге, визнала за іншими цивільно-

правовими нормами невідомі до того межі їх дії. По-третє, нейтралізувала норми 

в яких містяться застарівши рішення, які більше не відповідають сучасним 

вимогам [64, с. 68]. Завдяки сміливості суддів, які творчо доповнюють закон, 
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пристосовують та, іноді, навіть обходять його, французьке цивільне право, не 

дивлячись на консерватизм деяких його нормативних текстів, постійно 

розвивається, не відчуваючи обмежень судових прецедентів [7, с. 69].  

Оціночні положення про добрі наміри не стали винятком із 

вищезазначеного правила та при необхідності наповнювались зовсім іншим 

змістом у порівнянні з тим, який закладався в них розробниками. Зокрема, 

цивільно-правові положення про добрі наміри стали тим правовим механізмом, 

за допомогою якого судова гілка влади змогла трансформувати цивільне 

законодавство у відповідності до умов сучасної реальності.  

О. В. Щеннікова, досліджуючи категорію «добрі наміри» звертає увагу на 

те, що під останніми у цивільному законодавстві Франції та її цивілістичній 

доктрині розуміють санкціоновану законодавцем, але не формалізовану 

сукупність моральних норм, що утворилися на підставі суспільного розуміння 

про добро і зло. Те, що відповідає найбільш загальному, по можливості 

об’єктивному розумінню доброї, належної, правильної поведінки особи в 

суспільстві, цивільному обігу і у відносинах з державою. Вона звертає увагу, що 

в наш час, поняття добрих намірів часто критикується французькими 

правниками як застарівше. Так, одні вважають, що добрі наміри невід’ємні від 

публічного порядку і тому особливе виділення цього поняття в праві є зайвим. 

Інші, навпаки, вважають, що воно засновується на моралі, яка повинна бути 

відділена від права, в іншому випадку держава ризикує перетворитися на цензора 

моралі. Крім того, на думку прихильників цих поглядів, при застосуванні 

вищезазначеного правила суттєво збільшується ризик свавілля зі сторони суддів, 

оскільки в таких випадках останні змушені керуватись не чітко визначеними 

законодавчими нормами, а розпливчатими, які передбачають суб’єктивне 

ставлення. Такий суб’єктивізм доволі часто протирічить справжнім принципам 

моралі. Разом з тим незважаючи на перелічені аргументи, законодавець не 

поспішає видалити категорію добрих намірів з цивільно-правових нормативних 

актів. Так, у довіднику до Комерційного кодексу Франції по відношенню до 

проблеми добрих намірів наведена позиція, яка обґрунтовує необхідність 
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наявності у цивільному законодавстві Франції положень про добрі наміри. 

Зокрема, прихильники такої точки зору в обґрунтування своїх поглядів 

посилаються на ч. 2 ст.  8 Європейської конвенції про захист прав людини та 

основних свобод, яка прямо передбачає можливість втручання публічної влади, 

коли це вимагається, «для охорони здоров’я або моралі або захисту прав і свобод 

інших осіб». Крім того, вони наводять в якості прикладу приписи ст. 16 ЦК 

Франції, згідно з якими, закон повинен перешкоджати посяганням на гідність 

особи, зокрема, на їх думку, саме добрі наміри є основним засобом законного 

захисту від таких посягань [188, с. 155].  

Підсумовуючи, слід констатувати, що французька правова наука з моменту 

прийняття цивільного кодексу та до цього часу (за два століття) так і не змогла 

чітко сформувати загальновизнаний та всіма прийнятий науковий термін добрих 

намірів. Наявні у цивільному законодавстві визначення добрих намірів 

формуються судовою практикою, з урахуванням конкретних обставин кожної 

окремої справи, мають зазвичай загальний характер та між ними досить часто 

зустрічаються протиріччя.  

У свою чергу, цивільне законодавство Німеччини також містить 

положення про добрі наміри, які були перенесені з цивільного кодексу Франції. 

При цьому незважаючи на те, що французькі норми про добри наміри є 

первинними по відношенню до німецьких, останні мають свою специфіку, а 

саме.  

Параграф 138 НЦУ встановлює, що угода, яка порушує добрі наміри є 

нікчемною. Зокрема, нікчемною є та угода, за якою одна особа, користуючись 

тяжким станом, недосвідченістю, недостатньою розсудливістю або слабкою 

волею іншої, в обмін на яке-небудь виконання змусить його пообіцяти або надати 

собі чи третій особі майнову вигоду, як явно несумірна виконанню власною 

стороною.  

Практика правозастосування § 138 НЦУ (власне як і її французьких 

аналогів) викликає багато запитань щодо того, що розуміти під добрими 

намірами з огляду на оціночність цієї цивільно-правової категорії.  
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Ян Шапп звертає увагу на те, що угода порушує добрі наміри в розумінні 

ч. 1 § 138 у разі, якщо порушуються мінімальні вимоги соціальної моралі. 

Порушення добрих намірів може полягати також і у порушенні основних 

правових принципів. При цьому під терміном «соціальна мораль» розуміються 

пануючи у суспільстві моральні погляди. Однак, правовий термін «порушення 

добрих намірів» у ч. 1 § 138 не має на увазі порушення будь-якої вимоги 

соціальної моралі. Мова їде тільки про змістовне ядро соціальної моралі, а саме, 

про її мінімальні стандарти, які і є масштабом для перевірки угод. Факт 

порушення добрих намірів передбачається лише в тому випадку, коли порушено 

«етичний мінімум». Юристи під поняттям «добрі наміри» інколи розуміють саму 

мораль, але така відсилка до моралі уявляється сумнівною вже тому, що тим 

самим здійснюється перехід до філософських доктрин моралі. Моральна 

філософія зобов’язує перш за все індивіда та совість, а це встановлює інші 

вимоги, ніж ті, які можуть бути досягнуті засобами права. На відміну від термінів 

«мораль», «етика» поняття «соціальна мораль» вказує на те, що взятий нею 

масштаб наперед несе суспільний характер і його природа не тільки ідеальна, він 

насправді панує в суспільстві, тобто цей масштаб зазвичай дотримується [185, 

с. 282–283].  

Свого часу здійснювались спроби (принаймні для деяких галузей права) 

конкретизувати поняття «добрі намірі», надати їм більшу визначеність за 

допомогою терміну «публічний порядок». Але вони не були успішними, 

оскільки категорія «публічний порядок» запозичена із поліцейського та 

міжнародного приватного права де вона знаходиться у такому систематичному 

взаємозв’язку з іншими поняттями, який виключає можливість його 

застосування для контролювання змісту угод. В контексті ч. 1 § 138 НЦУ мова 

їде лише про мінімум публічного порядку, саме тому розробники німецького 

цивільного кодексу відмовились від свого наміру передбачити нікчемність угоди 

також і при порушенні публічного порядку [185, с. 283].  

Необхідно звернути увагу на те, що відмова ототожнювати «добрі наміри» 

та «публічний порядок» відрізняє німецьку і французьку теорію та практику їх 
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правозастосування. Як зазначалось вище, французьке цивільне законодавство 

схильне до ототожнення та розширеного застосування категорій «добрі наміри» 

і «публічний порядок». З іншого боку, німецьке цивільне законодавство не 

ототожнює вищезазначені категорії, більш того, воно взагалі відмовилось від 

категорії «публічний порядок».  

З огляду на зазначене, німецька практика правозастосування категорії 

«добрі наміри» виходить з того, що остання може бути порушена у разі, якщо 

порушуються мінімальні вимоги соціальної моралі або основоположні правові 

принципи. В першому випадку, цивільне законодавство спирається на етичний 

мінімум соціальної моралі, за допомогою якого суд та учасники цивільних 

правовідносин можуть виявити порушення або правильно розтлумачити зміст 

угод, які порушують категорію «добрі наміри». В другому, під 

основоположними правовими принципами прийнято розуміти ті, які закріплені 

у відповідних конституційних нормах до яких відносять перелічені у главі 

першій Конституції ФРН основні права. Зокрема, це право на повагу до гідності 

людини, вільний розвиток особистості, свободу віросповідання, свободу 

пересування, свободу обирати професію і т. ін. (статті 1–19 Конституції ФРН).  

Незважаючи на те, що склад правопорушення «добрих намірів» в кожному 

конкретному випадку встановлює суд, для полегшення цього завдання німецька 

судова практика розробила типові підходи, за допомогою яких встановлюються 

такі правопорушення. Зокрема, в німецькій юридичній літературі можна зустріти 

наступні приклади порушення добрих намірів: 

- це здійснення або сприяння тому, що заборонено добрими намірами чи є 

перепоною для вчинення того, що встановлено добрими намірами (обіцянка 

контрабанди, обіцянка нагородити за аморальні дії, обіцянка порушити договір); 

- це зобов’язання до дій або до утримання від їх вчинення, які не можуть 

бути примусовими (обіцянка не вступати в шлюб, обіцянка всиновлення особи, 

обіцянка заручин, обіцянка змінити віросповідання);  
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- це надмірне обмеження особистою або економічної свободи окремої 

особи шляхом встановлення занадто довгострокових зобов’язань (обмеження 

економічної свободи товариства); 

- це створення залежності від сплати грошей або цінностей за дії, які за 

правилами добрих намірів не повинні від цього залежати (не скоєння злочину, 

клопотання за когось при призначенні на посаду); 

- це лихварські та інші «експлуатаційні» угоди [190, с. 269].  

Наведений кваліфікаційний перелік не є вичерпним, власне, й самі 

німецькі юристи визнають, що вичерпного переліку не може бути в принципі, 

оскільки існує багато правопорушень, які не підпадають під жодну з 

вищеперелічених категорій.  

О. В. Щеннікова та О. М. Бикова звертають увагу на те, що сучасна 

німецька цивілістична доктрина виділяє три основних погляди щодо сутності 

добрих намірів, а саме. 

Перший полягає в ототожнені категорії «добрі наміри» з моральними 

нормами суспільства. При такому підході добрі наміри визначають як мінімальні 

моральні вимоги, які пред’являє існуюча суспільна етика щодо поведінки кожної 

окремої особи.  

Другий погляд на категорію «добрі наміри» відкидає її моральний зміст і 

стверджує, що зазначена категорія наповнюється в залежності від існуючих в 

суспільстві правил пристойності. Згідно такого підходу добрі наміри не тотожні 

моральним нормам, оскільки ґрунтуються на зовнішніх правилах пристойності, 

а мораль – на внутрішньому стані совісті. 

Згідно третього погляду «добрі наміри» – це правова конструкція, яка 

покликана вирішувати проблеми правозастосування. Порушує добрі наміри те, 

що суперечить суспільним та правовим інтересам [188, с. 156–157]. 

Разом з тим німецька судова практика зводить всі порушення добрих 

намірів до двох основних категорій, це дії які однозначно і грубо порушують 

мораль та дії які відносно порушують мораль. Перші поділяють на абсолютно 

аморальні, які здебільшого відносяться до статевого життя та ганебні, до других 
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відносять всі інші дії, які ображають моральні почуття, але не стосуються 

статевого життя. Головним чином це випадки надмірного обмеження принципів 

особистої та економічної свободи. При цьому за загальними принципами 

німецької судової практики, при вирішенні питання щодо відповідності 

поведінки особи добрим намірам, неможна виривати окремі дії із загального 

зв’язку фактів. Необхідно розглядати їх у сукупності з іншими обставинами. 

Зокрема, необхідно дослідити, що спонукало особу на такі дії, мету її вчинку та 

яким чином вона діяла. З такої точку зору добрі наміри порушують ті дії, які вже 

самі по собі, за оцінкою суспільства, є принизливими для того хто їх вчинив, і 

беззаперечно, несумісні з необхідною повагою до інших. Такими вважаються 

наклеп, зрадництво, підкуп, порушення даного слова, експлуатація потреби, 

легковажність або недосвідченість контрагента, дії із спонукань злоби або 

помсти, ведення своїх справ, які засновані на обмані, недобросовісні прийоми 

конкуренції. Відповідно, юридичне розуміння «добрих намірів» значно ширше 

загальноприйнятого розуміння моралі та містить в собі випадки, з точки зору 

звичайної моралі, байдужі, якщо в них є порушення суспільного інтересу. Разом 

з тим порушення добрих намірів мають свої межі: не всі порушення вимог 

суспільної моралі мають правові наслідки, а тільки порушення тих вимог, в 

дотриманні яких суспільство має важливу зацікавленість. Тому порушення, які 

ображають почуття пристойності або ввічливості до таких не відносяться [188, 

с. 157–158].  

Для повноти дослідження слід вказати на те, що в юридичній літературі 

цивілістичного напрямку існує позиція, згідно з якою, не має особливого 

значення, що згадується у законодавстві поряд з публічним порядком – публічне 

право, добрі наміри чи мораль. Іншими словами, німецьке цивільне право визнає 

рівнозначність публічного порядку та добрих намірів (моралі). Відповідно, 

цивільно-правова категорія «публічний порядок» співпадають з категорією 

«добрі наміри» [79, с. 125].  

Підсумовуючи, слід зазначити, що німецьке цивільне законодавство 

запозичило категорію добрі наміри з цивільного кодексу Франції. Незважаючи 
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на багато загального у підходах, щодо правозастосування зазначеної категорії, 

німецьке цивільне законодавство має і свої відмінності. Зокрема, основною 

відмінністю є те, що німецьке цивільне законодавство, на відміну від 

французького, не ототожнює добрі наміри з публічним порядком. У свою чергу, 

загальним є те, що німецьке цивільне законодавство, як і французьке, не містить 

конкретизованого визначення добрих намірів, а приклади порушення останніх 

формуються за допомогою судової практики.  

Категорія добрих намірів також відома цивільному законодавству 

Російської Федерації під виглядом «засад моралі», які згадуються у статтях 1, 

167, 169, 181.5 ЦК РФ, а саме.  

Так, ч. 2 ст. 1 ЦК РФ передбачає можливість обмеження цивільних прав на 

підставі федерального закону у тій мірі, в якій це необхідно для захисту засад 

конституційного устрою, моралі, здоров’я, прав і законних інтересів інших осіб, 

забезпечення оборони країни і безпеки держави.  

Частина 4 ст. 167 ЦК РФ встановлює право суду не застосовувати наслідки 

недійсності угоди (реституція), якщо їх застосування буде порушувати засади 

моралі.  

Приписами ст. 169 ЦК РФ передбачено, що угода, яка укладена з метою, 

що завідомо порушує засади правопорядку або моралі, нікчемна.  

У відповідності до ст. 181.5 ЦК РФ, якщо інше не передбачено законом, 

рішення зборів нікчемне у випадку, коли воно порушує засади моральності.  

Правовою основою вищезазначених норм є п. 3 ст. 55 Конституції 

Російської Федерації, згідно з яким, права і свободи людини і громадянина 

можуть бути обмежені федеральним законом лише в тій мірі, в якій це необхідно 

з метою захисту конституційного устрою, моральності, здоров’я, прав і законних 

інтересів інших осіб, забезпечення оборони і безпеки держави.  

Слід зазначити, що практика застосування вищезазначених цивільно-

правових норм призводить до численних спорів, які виникають внаслідок 

правової невизначеності категорії «засади моралі», що породжує ряд питань. 

Зокрема, чи можливо з наукових позицій, зрозумілим для суб’єктів цивільних 
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правовідносин чином, сформувати конкретизоване, правове визначення 

категорії «засади моралі»?  

Відповідаючи на поставлене питання Є. О. Суханов пропонує під засадами 

моралі розуміти пануюче в умовах конкретного суспільства уявлення про добре 

і зле, хороше і погане, справедливе і несправедливе. Тобто моральні ідеали, які 

сформовані у суспільній свідомості [160, с. 370].  

М. І. Брагінський та В. В. Витрянський, досліджуючи редакцію ст. 169 

ЦК РФ звертають увагу на те, що для з’ясування змісту зазначеної статті 

необхідно співставити її зі ст. 168 ЦК РФ, яка визнає нікчемними угоди, що не 

відповідають вимогам закону або інших правових актів. Зокрема, вказані статті 

встановлюють різні наслідки їх порушення: ст. 168 ЦК РФ – двосторонню 

реституцію, ст. 169 ЦК РФ – зарахування при певних умовах в дохід держави. 

У свою чергу, для встановлення меж дії моралі (як особливого оціночного 

критерію ст. 169 ЦК РФ) необхідно враховувати загальне співвідношення права 

і моралі. У всякому разі, формула «право є мінімум моралі» зберігає своє 

значення. В іншому випадку прийшлось би дійти висновку – якщо враховувати 

вищезазначене співвідношення наслідків статей 168 та 169 ЦК РФ, – що 

порушення моралі у цивільному законодавстві тягне більш тяжкі наслідки, ніж 

порушення норм права. У зв’язку з чим, необхідно, очевидно, скористатись 

правилами граматичного тлумачення та дійти до висновку, що в ст. 169 ЦК РФ 

мова йде не просто про порушення правопорядку та моралі, а про порушення 

засад правопорядку та засад моралі. На думку науковців таке тлумачення значної 

мірою знімає побоювання юристів з приводу розчинення права в моралі. При 

цьому судова практика з метою недопущення зазначених наслідків повинна 

уникати перетворення будь-яких моральних категорій у юридично значимі з 

огляду на конфіскаційні наслідки [24, с. 187–188].  

Чинні норми Цивільного кодексу Російської Федерації розрізняють 

наслідки порушення правопорядку за ст. 168 (нікчемність плюс двостороння 

реституція) та засад моралі за ст. 169 (нікчемність плюс двостороння конфіскація 

в дохід держави). У зв’язку з чим, М. І. Брагінський та В. В. Витрянський 
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вважають, що було б виправданим відокремлення подібним чином поряд з 

порушеннями «засад моралі», порушення «моралі», обмежившись для останніх 

наслідками, вказаними в ст. 168 ЦК РФ. Зокрема, підтвердженням доцільності 

такого підходу може бути норма, закріплена в п. 2 ст. 459 ЦК РФ, відповідно до 

якої, умова, згідно з якою, ризик випадкового знищення або пошкодження 

переходить до покупця з моменту здачі товару першому перевізнику, може бути 

визнана недійсною, якщо буде встановлено: «в момент укладення договору 

продавець знав або повинен був знати, що товар загублений або пошкоджений, і 

не повідомив про це покупця». Можна допустити, що у такому випадку якраз і 

має місце порушення моралі і достатнім для нього наслідком може бути 

недійсність у поєднанні з двосторонньою реституцією і відшкодуванням збитків 

потерпілій стороні [24, с. 189].  

У свою чергу, В. А. Бєлов вважає, що засади моралі – це переважаючи у 

визначений момент у певному суспільстві уявлення про хороше і погане, добре і 

зле, моральне і аморальне і т. ін. Зокрема, норми моралі – це домінуючі у 

суспільстві правила, які відповідають на питання, що є хороше і погане, добре і 

зле, моральне і аморальне. На його думку, останнім притаманні такі риси:  

1) їх існування неможливе в суспільстві, яке не визнає автономію волі 

особи, тобто суб’єктів вільного волевиявлення, діючих самостійно на свій страх 

і ризик та під свою відповідальність (у тому числі моральну);  

2) вони схильні до територіальних та історичних змін;  

3) з формальної точки зори вони майже ніколи не визначені, а з змістовної 

– мінімально лише в загальних рисах;  

4) їх виконання забезпечується, як правило, лише внутрішніми 

переконаннями конкретної особи, а забезпечення зі сторони суспільства має 

випадковий та неорганізований характер (не пов’язується з державним 

примусом).  

Крім того, В. А. Бєлов звертає увагу на: (1) спеціальний характер норм 

права по відношенню до норм моралі; (2) на співвідношення моралі з 
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правомірним і аморального з неправомірним; (3) на мінливість у поєднанні з 

невизначеністю моральних норм [10, с. 77–78].  

Таким чином, перелічені вище науковці не ототожнюють норми права та 

моралі, відповідно, правильним буде не ототожнювати порушення засад моралі 

з порушенням вимог законів та нормативних актів.  

Слід звернути увагу на те, що існує протилежна вищезазначеній позиція, 

відповідно до якої, під засадами моралі слід розуміти ті норми законодавства, на 

яких заснований правовий порядок держави. Зокрема, деякі науковці вважають, 

що правильніше буде говорити не про засади моралі, а про «законодавчі та інші 

правові акти держави». На їх думку, засади моралі повинні повністю 

охоплюватись правом, оскільки лише в такому випадку моральну норму можна 

вважати об’єктивно існуючою, загальновизнаною та загальновідомою. Адже, 

моральна норма лише тоді доступна для суспільства, коли вона закріплена в 

праві. Відповідно, під засадами моралі треба розуміти лише ті моральні норми, 

які закріплено в законі. Саме ж поняття «засади моралі» необхідно видалити з 

кодексу, як практично невизначене. Зокрема, доктор юридичних наук 

Ю. В. Романець під порушенням засад моралі розуміє ті моральні цінності, які 

захищенні законодавством, а не ті моральні правила, які знаходяться поза 

межами правового поля. Він звертає увагу на те, що у юридичній літературі 

відстоюється точка зору, згідно з якою, підставою для визнання недійсної угоди, 

яка порушує засади моралі, є порушення нею етичних вимог, які на відміну від 

права не закріплені в системі писаних норм. Оцінюючи цю тезу, науковець 

пропонує згадати, що примусовою силою держави забезпечуються лише такі 

моральні правила, які закріплені у якості юридичних норм. Тому під порушенням 

засад моралі, як підстав для застосування жорстких санкцій, слід розуміти 

найбільш значимі моральні цінності, що захищені законодавством, а не ті 

моральні вимоги, які знаходяться поза межами правового поля [157, с. 191].  

З огляду на вищезазначене, засади моралі повинні бути повністю 

охопленими правом, під ними слід розуміти тільки ті моральні норми, які 

підтримані правом (закріплені у законодавчих актах). Зокрема, такими нормами 
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є законодавчі та інші правові акти держави, що втілюють в собі моральні 

засади [60, с. 112].  

Таким чином, станом на сьогодні серед науковців існує два протилежних 

погляди на категорію засади моралі. Одні розуміють під останньою законодавчі 

норми закріпленні у системі позитивного права, інші – норми соціальної моралі, 

які не закріпленні у приписах позитивного права.  

На наш погляд, більш правильною є позиція, згідно з якою, категорія 

засади моралі не повинна ототожнюватись із приписами законів та нормативних 

актів. Такій підхід виглядає логічним, оскільки закріплені у позитивному 

законодавстві засади моралі втрачають свій статус та трансформуються у 

законодавчі положення. Відповідно, у разі їх порушення мова може йти лише 

про порушення вимог закону, а не засад моралі.  

Наприклад, положення ст. 168 ЦК РФ встановлюють недійсність угоди, яка 

порушує вимоги закону або іншого нормативно-правового акту. При цьому 

положення ст. 169 ЦК РФ встановлюють недійсність угоди, яка порушує засади 

моралі. Відповідно, якщо допустити, що засади моралі охоплюються позитивним 

правом, то виникає ситуація за якої угоди, які порушують засади моралі повинні 

визнаватись недійсними з підстав встановлених у ст. 168 ЦК України як такі, що 

порушують вимоги закону (законодавчі приписи). За таких умов, категорія 

засади моралі (ст. 169 ЦК РФ) стає непотрібною, а її закріплення у цивільному 

законодавстві втрачає будь-який практичний сенс.  

На наш погляд, засади моралі у цивільному законодавстві Російської 

Федерації – це допоміжна цивільно-правова конструкція, яка покликана 

врегульовувати цивільні правовідносини, перш за все, в тих випадках, коли є 

явне правопорушення та відсутні відповідні законодавчі норми (неможливо 

застосувати приписи ст. 168 ЦК РФ). Тобто вона є додатковим (субсидіарним) 

критерієм оцінки правомірності тих чи інших дій учасників цивільних 

правовідносин.  

Як правильно зазначає з цього приводу А. А. Ноянова, принципи моралі є 

тим соціальним регулятором, який визначає форму та зміст правовідносин 
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опосередковано, в тій мірі, в якій моральні норми включені в зміст правових 

норм. В цьому аспекті моральні норми є основою раціонального застосування 

права суб’єктами правовідносин [90, с. 8].  

З вищезазначеного вбачається, що ст. 168 ЦК РФ є загальною нормою, яка 

встановлює загальні критерії недійсності угоди, а ст. 169 ЦК РФ є спеціальною, 

оскільки встановлює спеціальні випадки порушення норм закону, які не 

підпадають під дію положень ст. 168 ЦК РФ. Відповідно, під засадами моралі 

необхідно розуміти не будь-яке порушення законодавчих приписів, а порушення 

суспільних засад суспільства, які не закріплені в цивільному законодавстві. При 

цьому на наш погляд, основні ознаки таких моральних норм можуть 

закріплюватись у формі конституційних або цивільно-правових принципів. 

Наприклад, встановлена ст. 19 Конституції Російської Федерації рівність, прав, 

свобод та можливостей чоловіка і жінки. Тобто гіпотетично до порушення норм 

моралі можна віднести дії, які невиправдано обмежують або позбавляють особу 

її основних прав та свобод.  

Необхідно звернути особливу увагу на те, що у континентальному 

цивільному законодавстві захист добрих намірів, поряд із захистом слабої 

сторони договору, публічних інтересів та стабільності економічного обігу є 

принципами, на яких будується захист цивільних прав та законних інтересів 

взагалі. При цьому така ситуація має місце не зважаючи на те, що 

правозастосування оціночних положень завжди поєднано із труднощами 

визначення їх змісту та традиційно викликає багато запитань як у науковців, так 

і у практикуючих юристів. Разом з тим Конституційний Суд РФ вважає, що 

поняття «засади правопорядку» та «мораль», як і всі інші оціночні поняття, 

наповнюються змістом в залежності від того, як їх тлумачать учасники 

цивільного обігу та правозастосовна практика, однак вони не є настільки 

невизначеними, що не забезпечують однакове розуміння і застосування 

відповідних законоположень [103].  

Вважається, що індикатором правильності законодавчого рішення щодо 

закріплення в кодексі тих чи інших цивільно-правових положень (категорій) є 
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судова практика. Проведений нами аналіз останньої щодо порушеного питання 

вказує на фактично повну відсутність судових рішень, в яких би надавалось 

визначення засадам моралі. На нашу думку, така ситуація пояснюється тим, що 

засади моралі по різному розуміються учасниками цивільних правовідносин, в 

наслідок чого категорія «засади моралі» докладно не вивчалась суддями, 

зокрема, з причин відсутності (неподання) відповідних позовних заяв. Крім того, 

можна допустити, що суди намагаються не застосовувати ст. 169 ЦК РФ з огляду 

на її санкцію (конфіскація отриманого за недійною угодою в дохід держави). 

Адже складається парадоксальна ситуація, коли за порушення засад моралі 

(ст. 169 ЦК РФ) санкція (конфіскація) більш сувора, ніж за порушення 

законодавчих норм (ст. 168 ЦК України, санкція – реституція).  

З наведеного вбачається, що вищезазначений висновок Конституційного 

Суду РФ, щодо однакового розуміння і застосування категорії «засади моралі», 

є дискусійним.  

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що в цивільному законодавстві 

Російської Федерації відсутнє будь-яке єдине та повне визначення категорії 

«засади моралі».  

У свою чергу, цивільне законодавство України також містить подібну 

«добрим намірам» та «засадам моралі» цивільно-правову категорію, зокрема, це 

«моральні засади суспільства». При цьому тлумачення та правозастосування 

категорії «моральні засади суспільства» суттєво ускладнено з тих же причин, що 

і правозастосування її вищезазначених аналогів, а саме, з причин відносності та 

оціночності її змісту, а саме.  

Попри те, що Цивільний кодекс України посилається на моральні засади 

суспільства у статтях 13, 19, 26, 203, 228, 300, 319, 1169, 1242 він не розкриває 

суті і змісту останніх. Зокрема, моральними засадами обмежується здійснення 

цивільних прав, свобода договорів, реалізація права власності, право на 

самозахист, умови заповіту, але незважаючи на таке часте звернення до 

моральних засад суспільства, Цивільний кодекс України не містить їх чіткого 

законодавчого визначення.  
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Не містить визначення моральних засад суспільства і Сімейний кодекс 

України, хоча посилається на моральні засади у статтях 3, 7, 9, 11, 56, 97, 111, 

151, 155. Зокрема, Сімейний кодекс України обмежує моральними засадами 

створення сім’ї, зміст договорів щодо врегулювання сімейних відносин, 

використання при судовому розгляді місцевих звичаїв, умови шлюбного 

договору щодо правового режиму подружнього майна, судові заходи 

примирення подружжя, форми та методи виховання дітей. Єдиний випадок, коли 

у кодексі чітко зазначається дія, що спрямована на порушення моральних засад 

суспільства, наведений у положеннях ч. 3 ст. 155 СК України, це відмова батьків 

від дитини.  

В деякій мірі ситуація роз’яснюється Законом України «Про захист 

суспільної моралі» у ст. 1 якого розкривається термін «суспільна мораль», під 

останньою розуміється система етичних норм, правил поведінки, що склалися у 

суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про 

добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість [126].  

Але тут необхідно звернути увагу на такі наступні моменти. По-перше, як 

вбачається зі змісту статей 1 та 4 Закону України «Про захист суспільної моралі», 

наведене вище визначення суспільної моралі вживається з метою правильного 

розуміння та тлумачення відповідних положень саме цього закону (сфера дії 

якого достатньо вузька). По-друге, можна наперед передбачити виникнення 

проблем у разі застосування за аналогією закону вищенаведеного визначення 

суспільної моралі. А саме, «розмитість критеріїв» наведеного у ст. 1 Закону 

України «Про захист суспільної моралі» терміну не дозволить однозначно 

класифікувати суспільну мораль у спірних правовідносинах [21, с. 102–103].  

На наш погляд, законодавець розуміє під «моральними засадами 

суспільства» ті норми суспільної моралі, які не закріпленні в актах цивільного 

законодавства, але реально існують у суспільстві та є усталеними у певній сфері 

цивільних відносин. Вважаємо, що такий висновок підтверджується також 

наступним.  
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У ст. 13 ЦК України закріплено правило, згідно з яким, особа при 

здійсненні цивільних прав повинна дотримуватись моральних засад суспільства. 

Щодо правочинів останнє конкретизоване в положеннях ст. 203 ЦК України, 

відповідно до яких, зміст правочину не може суперечити цивільному кодексу, 

іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, 

його моральним засадам.  

З вищезазначеного вбачається, що: 

По-перше, законодавець закріпив у цивільному законодавстві «моральні 

засади суспільства» передусім як категорію обмеження здійснення цивільних 

прав, у тому числі закріпленого у ст. 3 ЦК України принципу свободи договору.  

По-друге, уважний аналіз ч. 1 ст. 203 ЦК України вказує на те, що 

законодавець розуміє моральні засади суспільства як щось відмінне від приписів 

цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства та інтересів держави 

і суспільства. Така законодавча позиція є логічною з огляду на те, що закріплені 

у позитивному законодавстві моральні засади суспільства втрачають свій статус 

та перетворюються на відповідні положення актів цивільного законодавства.  

Необхідно зазначити, що станом на сьогодні існує дві позиції щодо 

розуміння моральних засад суспільства, а саме. 

З однієї сторони під моральними засадами суспільства пропонується 

розуміти ті норми моралі, які закріплені в цивільно-правових приписах. Така 

позиція обґрунтовується відсутністю у цивільному законодавстві визначення 

терміну «моральні засади суспільства», що зумовлює необхідність уникати 

розширеного тлумачення цього поняття, адже це може призвести до довільного 

визнання недійсним правочину, у якому поведінка його учасників не містить 

ознак істотної суспільної небезпеки.  

З іншої під вищезазначеною категорією пропонується розуміти неохоплені 

цивільно-правовим приписами норми моралі. Така позиція обґрунтовується 

буквальним тлумаченням ч. 1 ст. 203 ЦК України, з якої вбачається, що її 

положення чітко розділяють і не змішують в одне ціле акти цивільного 

законодавства та категорію «моральні засади суспільства». З огляду на вказаний 
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розподіл зазначені категорії є абсолютно різними за змістом і не можуть бути 

чимось одним і тим же. Відповідно, протиправна дія, яка порушує законодавчі 

норми не може одночасно порушувати моральні засади суспільства [14, с. 44–

45].  

Так, Є. С. Кушнєрук звертає увагу, що в тих випадках, коли в процесі 

розвитку суспільства моральна норма одержала правову підтримку, вона набуває 

статусу «засад моральності», «моральних засад суспільства»; якщо правова 

норма, що забезпечує дію відповідної моральної норми, буде виключена з 

позитивного права, то така моральна норма до «моральних засад суспільства» не 

може бути зарахована [78, с. 107].  

А. І. Дрішлюком звертає увагу, що об’єктивно існує лише та моральна 

норма, яка закріплена правом. У такому випадку вона існує у вигляді, 

доступному для сприйняття громадськістю. Також, презумується, що така норма 

є загальновідомою, на неї поширюється правовий принцип, що її незнання не 

звільняє від відповідальності, саме той факт, що вона закріплена правом, 

передбачає її загальне визнання [51, с. 33]. 

У науково-практичному коментарі до ст. 203 ЦК України звертається увага 

на те, що положення ст. 203 ЦК України не розкривають зміст «моральних засад 

суспільства», яким має відповідати правочин, що є певною законодавчою 

прогалиною. У зв’язку з чим, необхідно уникати розширеного тлумачення цього 

поняття, оскільки це може призвести до довільного визнання недійсним 

правочину, у якому поведінка його учасників не містить ознак істотної 

суспільної небезпеки. За таких обставин правочин, який суперечить моральним 

засадам суспільства, має вважатися не чинним, якщо ці моральні засади у прямій 

чи загальній формі знайшли своє нормативне закріплення, наприклад, як це 

передбачено у Конституції України, Законі України «Про захист суспільної 

моралі» [87]. 

На нашу думку, наведені вище правові позиції є дискусійними, оскільки з 

буквального тлумачення положень ч. 1 ст. 203 ЦК України вбачається, що 

законодавець не змішує в одне ціле та чітко розділяє:  
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- норми ЦК України;  

- інші акти цивільного законодавства України;  

- інтереси держави і суспільства;  

- моральні засади суспільства. 

Відповідно, моральні засади суспільства розуміються ним як щось окреме 

від: (1) положень ЦК України; (2) інших актів цивільного законодавства; 

(3) інтересів держави і суспільства. За таких умов, моральні засади суспільства 

не можуть зводитись виключно лише до тих норм моралі, які знайшли своє 

закріплення в актах цивільного законодавства.  

З огляду на вищезазначений розподіл, вважаємо, що положення Закону 

України «Про захист суспільної моралі» у контексті ч. 1 ст. 203 ЦК України слід 

відносити до «інших актів цивільного законодавства». Зокрема, під останніми, 

згідно з положеннями ст. 4 ЦК України, треба розуміти у тому числі закони 

України, які приймаються відповідно до Конституції України та Цивільного 

Кодексу України. Така позиція підтверджується тим, що моральні засади 

суспільства (мораль) згадуються в цивільному кодексі поряд із цивільно-

правовими нормами (законом). Відповідно, очевидним є те, що під категорією 

«моральні засади суспільства» розуміються, в першу чергу, ті моральні норми, 

які не закріплені в писаних нормах. Адже з моменту законодавчого закріплення 

норми суспільної моралі автоматично набувають статус закону, тобто у 

розумінні ст. 203 ЦК України статус положень цивільного кодексу або інших 

актів цивільного законодавства. 

З огляду на зазначене, можна дійти висновку про відсутність законодавчих 

підстав для ототожнення категорії «моральні засади суспільства» виключно 

лише з приписами позитивного права. На нашу думку, під «моральними 

засадами суспільства» у контексті ч. 1 ст. 203 ЦК України, необхідно, в першу 

чергу, розуміти ті моральні норми, які не закріплені у цивільному законодавстві 

України. Такий висновок підтверджується наступним.  

Так, С. І. Шимон досліджуючи питання відповідності змісту правочину 

моральним засадам суспільства, звернула увагу на те, що останні не визначають 
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конкретного правила поведінки, їх приписи виявляються у більш загальній 

формі, проте вони формують тип поведінки, що має відповідати найвищим 

людським чеснотам, ідеалам людської свідомості, а отже вимога про 

відповідність змісту правочину моральним засадам суспільства постає як 

відповідність змісту правочину ідеї добра і справедливості, спрямованість його 

на досягнення всього позитивного в житті людей, що відповідає їх інтересам, 

бажанням, мріям [187, с. 29].  

А. І. Дрішлюк, досліджуючи норми моралі, звертає увагу на те, що мораль 

(моральні засади) є додатковим регулятором суспільних відносин та водночас 

оціночним механізмом юридично вагомих дій [52, с. 37].  

О. В. Грицак під категорією моральні засади суспільства розуміє певну 

сукупність імперативів, які можна охарактеризувати як динамічні, що мають 

неписаний характер, виражають ступінь усвідомлення суб’єктами цивільних 

правовідносин цінностей, суттєвих у процесі реалізації ними майнових та 

пов’язаних з ними особистих немайнових прав. Наприклад, неприпустимість 

зловживання правом, дотримання майнової самостійності та юридичної рівності 

тощо [38, с. 43].  

У свою чергу, Конституційний Суд України в рішенні від 02 листопада 

2004 року у справі № 1-33/2004 за конституційним поданням Верховного Суду 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

ст. 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш 

м’якого покарання) зазначив, що одним з проявів верховенства права є 

необмеженість права лише законодавством як однією з його форм, а включає й 

інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які 

легітимовані суспільством та зумовлені історично досягнутим культурним 

рівнем. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології 

справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в 

Конституції України [152].  

Необхідно звернути увагу на те, що у переважній більшості сучасних 

досліджень прослідковується одна тенденція, автори схвалюють включення у 
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цивільний кодекс категорії «моральні засади суспільства», але не дають їй 

визначення. Можна допустити, що така ситуація пов’язана з оціночністю 

вказаних цивільно-правових категорій. Зокрема, намагання надати категорії 

«моральні засади суспільства» конкретизоване правове визначення, на нашу 

думку, наперед приречене на невдачу та певним чином позбавлене правового 

сенсу. Адже, як відомо, законодавець обмежує здійснення цивільних прав двома 

шляхами (механізмами), за допомогою імперативних та оціночних положень. 

Зазначене пов’язане з неможливістю на законодавчому рівні передбачити всі 

можливі ситуації та врегулювати їх за допомогою імперативних норм, саме з цих 

причин у законодавстві закріплюються оціночні положення. Правова цінність 

останніх полягає у їх «оціночності» та, відповідно, переведення їх в інший статус 

шляхом конкретизації позбавлене правового сенсу. З точки зору практики, 

доцільно лише визначити їх основні (кваліфікуючі) ознаки. Слід розуміти, що 

оціночні норми перестануть бути такими у разі, якщо їм надати конкретизоване 

визначення.  

С. І. Шимон звертає увагу на те, що вимога про відповідність змісту 

правочину моральним засадам суспільства не встановлює конкретного правила, 

але формує тип поведінки; її слід розглядати як принцип, за допомогою якого 

законодавець конкретизує моральні ідеї в категоріях прав та обов’язків, тобто 

формулює конкретні моделі цивільно-правових норм, а суб’єкти цивільного 

права – координують свої вчинки з уявленнями про найвищі людські чесноти, 

ідеали людської свідомості, ідеєю добра і справедливості [187, с. 29].  

Аналогічну позицію підтримує К. Ю. Валігура, на думку якої, моральність 

як найширше поняття, як ідея відповідності добру і справедливості не визначає 

конкретного правила поведінки, її приписи виражені у більш загальній формі, 

але вона формує тип поведінки, що має відповідати найвищим людським 

чеснотам, ідеалам людської свідомості, а отже, стає принципом цивільного 

права [26, с. 47].  

На нашу думку, під моральними засадами суспільства необхідно розуміти 

ті принципи права, які підтримуються базовими моральними цінностями 
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суспільства. Фактично мова може йти про неохоплені правом, але 

загальновизнані суспільством базові принципи моралі. Такі принципи 

неконкретизовані в позитивному праві у вигляді заборон та визначаються у 

кожному окремому випадку судом з урахуванням фактичних обставин справи. 

Ми погоджуємось з думкою висловленою в літературі про те, що мораль як 

принцип є вектором для правотворчості, основою для правильного розуміння й 

застосування норм цивільного законодавства [27, с. 108]. 

З огляду на вищезазначене, моральні засади суспільства – це допоміжна 

правова категорія за допомогою якої: (1) здійснюється захист особистих 

немайнових прав фізичної особи; (2) здійснюється тлумачення цивільно-

правових норм; (3) надається правова оцінка юридично значимим діям суб’єктів 

цивільного права; (4) за певних умов здійснюється правотворчість.  

Відомо, що цінність тієї чи іншої цивільно-правової норми, в першу чергу, 

визначається її практичним застосуванням, оскільки така норма закріплена з 

метою практичного врегулювання певних правовідносин. У цьому контексті 

необхідно звернути увагу на фактично повну відсутність судової практики щодо 

правозастосування цивільно-правової категорії «моральні засади суспільства». 

Поодинокі судові рішення прийняті з посиланням на «моральні засади 

суспільства» не спростовують, а лише підтверджують наведений факт. На наш 

погляд, така ситуація пояснюється декількома причинами.  

По-перше, це оціночність моральних засад суспільства, внаслідок якої 

вони наповнюється змістом в залежності від того, як їх розуміють учасники 

цивільних правовідносин та суд. Як правильно зазначає К. Ю. Валігура, у судовій 

практиці найскладнішою проблемою залишається встановлення ступеня 

«неморальності поведінки», оскільки оцінка такого поняття багато в чому 

матиме суб’єктивний характер [25, с. 5].  

По-друге, це явно неадекватні вчиненому правопорушенню правові 

наслідки (конфіскація), що змушує суди застосовувати положення ст. 228 

ЦК України лише у крайніх випадках (у тому числі щодо моральних засад 

суспільства). Слід зазначити, що наявність у цивільному праві санкції у вигляді 
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конфіскації завжди критикувалось правниками, у зв’язку з чим, вбачається за 

доцільне взагалі відмовитись від такої публічної санкції у приватному праві.  

По-третє, це складність доведення умислу у сторін або однієї сторони на 

укладання правочину, який порушує моральні засади суспільства, як того 

вимагає ч. 3 ст. 228 ЦК України.  

На наш погляд, перелічені вище труднощі правозастосування категорії 

«моральні засади суспільства» вказують на недостатню продуманий та 

декларативний характер цивільно-правових положень, які закріплюють моральні 

засади суспільства. Для того щоб змінити ситуацію, необхідно як мінімум на 

законодавчому рівні визначити кваліфікуючі ознаки моральних засад 

суспільства та вирішити питання щодо доцільності закріплення конфіскації у 

положеннях ст. 228 ЦК України.  

Вищезазначені висновки роблять очевидним той факт, що національні 

норми цивільного права, які містять у собі посилання на «моральні засади 

суспільства» відносяться до так званих «каучукових норм». Тобто до норм, які 

не містять критеріїв для їх однакового тлумачення, внаслідок чого вони суттєво 

розширюють рамки «вільного» суддівського переконання, оскільки дозволяють 

суддям при необхідності вийти за межі законності. Адже, як відомо, оціночні 

положення, у випадках наявності прогалин у праві, можуть застосовуватись 

суддями під час здійснення судової правотворчості.  

Гельмут Коінг (Helmut Coing) звертає увагу на те, що праву відомо багато 

випадків, коли на законодавчому рівні не встановлюються конкретні правила, а 

навпаки, законодавець безпосередньо звертається до моральних цінностей. 

Наприклад, законодавче правило згідно з яким боржник зобов’язується сумлінно 

виконувати свій обов’язок у відповідності до принципу добросовісності. У 

такому випадку суддя не має конкретно визначених законодавчих норм, замість 

цього він стикається з посиланням на моральні концепції. Він повинен сам 

формулювати конкретні правила. Очевидно, що у таких випадках законодавець 

довіряє внутрішньому переконанню судді, зокрема його здібності 

проаналізувати сумнівні моральні цінності [200].  
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Необхідно звернути увагу на те, що останнім часом набирає силу позиція, 

згідно з якою, практична цінність моральних засад суспільства (як власне і інших 

«каучукових норм») полягає у тому, що вони надають можливість суддям фахово 

та своєчасно заповнювати правові прогалини і тим самим реформувати цивільне 

право. Зазвичай в обґрунтування правильності такої позиції наводиться доводи 

про те, що:  

По-перше, правові прогалини це об’єктивно існуюча проблема, яка 

пояснюється постійним «відставанням» права від реального життя.  

По-друге, у судді під час розгляду конкретного судового спору, предмет 

якого не врегульований нормами позитивного права, немає іншого виходу як 

вирішити його за допомогою «каучукових норм».  

По-третє, суддівський суб’єктивізм завжди обмежується процедурою 

перегляду рішення апеляційною та касаційними інстанціями.  

По-четверте, професійний суддя кращий законотворець ніж законодавчий 

орган влади, а судова практика може бути підставою для подальшого 

законодавчого врегулювання аналогічних правовідносин.  

Н. С. Кузнєцова з цього приводу зазначає, що наявність серед юридичного 

інструментарію категорій оцінного характеру, таких як «добрі звичаї», 

«добросовісність», «справедливість», надає судовим органам більше 

можливостей з’ясувати у повному обсязі фактичні обставини справи, 

особливості поведінки сторін і, врешті-решт, установити об’єктивну істину у 

справі [77, с. 337].  

На думку Л. Д. Кондратюка, морально-правові принципи покликані 

забезпечити взаємозв’язок і взаємопроникнення права і моралі, сприяти 

усуненню прогалин у нормативному врегулюванні суспільних відносин; вони 

слугують орієнтиром правотворчої діяльності й правозастосування, 

забезпечують нормальний розвиток та функціонування цивільно-правової 

системи [70, с. 24].  

В. Д. Примак звертає увагу на те, що втіленні у належній правовій формі 

моральні веління виявляють здатність виконувати функції безпосереднього 
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правового регулятора суспільних відносин. Ще порівняно нещодавно основні 

потреби правового забезпечення соціально-економічного розвитку, а також 

охорони і захисту доволі обмежено (в умовах тоталітарного суспільства) 

визнаних приватних прав та інтересів індивідів цілком можна було задовольняти 

за рахунок закріплення кожного разу спеціальних законоположень, призначених 

регламентувати типові життєві обставини. Нині ж збереження жорсткої 

орієнтації виключно на законодавчу передбачливість і постійне оновлення 

нормативних актів вочевидь прирікатиме правову систему на безнадійне 

відставання від запитів щоденного життя, що змінюється надзвичайно 

динамічно [119, с. 113]. Незважаючи на те, що формулювання соціального та 

етичного змісту не вміщуються у «вузькі форми юридичних засад», вони дають 

шанс врахувати складні і різноманітні відтінки поведінки учасників 

правовідносин, які часто не вкладаються в рамки нормативних конструкцій. 

Причому саме широке використання у нормах вітчизняного цивільного 

законодавства вищезгаданих категорій моралі, а також активне застосування 

відповідних загальноправових та галузевих принципів при здійсненні 

судочинства слід віднести до чи не найпомітніших виявів тенденції до дедалі 

виразнішої конвергенції регулятивних потенціалів засобів морального та 

спеціально-юридичного впливу [119, с. 110].  

На наш погляд, позиція щодо можливості заповнення прогалин у 

цивільному праві за допомогою категорії «моральні засади суспільства» 

потребує більш детального дослідження. Зокрема, для нас є очевидним, що 

законодавець вперше закріплюючи в континентальних цивільних кодексах 

оціночні положення не ставив на меті їх подальше використання у судовій 

правотворчості з метою усунення прогалин цивільного права. Разом з тим 

законодавець прямо цього не бажаючи заклав у континентальні цивільні кодекси 

правовий механізм, який дозволяє суддям за певних умов розвивати і в 

подальшому через пленуми вищих судів легітимізувати цивільно-правові норми. 

Таким механізмом є оціночні положення цивільного права у тому числі і 

категорія «моральні засади суспільства».  
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Ми погоджуємось з тим, що вищезазначена категорія може 

використовуватись як додатковий критерій судової оцінки тих чи інших дій на 

предмет їх законності. Безумовно, положення про моральні засади суспільства 

можуть застосовуватись там, де відсутні жодні законодавчі норми, оскільки у 

судді в такому випадку просто немає іншого вибору. Адже приписами ч. 10 ст. 10 

Цивільного процесуального кодексу України йому заборонено відмовляти у 

розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості 

законодавства, що регулює спірні відносини. Відповідно, з великою долею 

вірогідності можна уявити собі ситуацію, коли суддя через наявні прогалини у 

праві буде змушений застосовувати оціночні положення для прийняття рішення 

у справі. В подальшому, таке рішення пройде апеляційну та касаційну інстанції 

і в разі, якщо не буде скасоване, зможе стати певним прикладом для майбутніх 

аналогічних справ.  

Згідно зі ст. 36 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», 

Верховний Суд є найвищим судовим органом у системі судів загальної 

юрисдикції України, який забезпечує єдність судової практики у порядку та 

спосіб, визначені процесуальним законом. Він здійснює аналіз та узагальнення 

судової практики, забезпечує однакове застосування норм права судами різних 

спеціалізацій. Частиною 1 ст. 417 Цивільно-процесуального кодексу України 

встановлено, що вказівки, які містяться в постанові суду касаційної інстанції, є 

обов’язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду 

справи.  

Таким чином, як це вбачається з процесуального законодавства, вивчення 

та узагальнення судової практики, а фактично її формування, відбувається на 

рівні Верховного Суду. Іншими словами, чинне цивільне право є результатом 

роботи не тільки законодавця, але й судової гілки влади. І хоча в Україні de jure 

судова практика (судовий прецедент) не є джерелом права, однак de facto вона в 

силу вищезазначених процесуальних норм має дуже важливе практичне 

значення (фактично є додатковим джерелом права). Принаймні аналіз наявних 

документів у Єдиному державному реєстрі судових рішень України, вказує на 
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те, що суди та сторони судового процесу у переважній більшості випадків 

обґрунтовують правильність своєї правової позиції рішеннями Верховного Суду, 

які були прийняті в аналогічних судових справах.  

Ми вважаємо, що побоювання потонути у судовому суб’єктивізмі, які 

наводяться як основний аргумент проти судової правотворчості, занадто 

перебільшені. В даному випадку необхідно погодитись з доводами 

А. Г. Карапєтова про те, що проблеми суб’єктивізму та можливого хаосу у 

правозастосуванні при здійсненні судової правотворчості достатньо ефективно 

вирішуються. Зокрема, це відбувається завдяки обмеженням, встановленим 

Конституцією, кодексами та іншими законами як фундаментом правової системи 

та наявністю вищої судової інстанції, яка в силу логіки, характерної для будь-

яких вертикально-інтегрованих бюрократичних структур, забезпечує уніфікацію 

судової практики [63, с. 201]. Крім того, науковець звертає увагу, що для права 

повна стабільність, яка переходить у стагнацію, така ж шкідлива, як і хаос. Право 

повинно бути статичним і стабільним, щоб забезпечити необхідний рівень 

правопорядку та впевненості учасників обігу, але у той же час і гнучким, щоб 

підлаштовуватись під соціально-економічні і культурні умови, які постійно 

змінюються. За таких умов, найбільш дешевим і зручним засобом забезпечення 

динаміки цивільного права є не постійні законодавчі реформи та поправки, а 

судова правотворчість, гнучкість неможлива без внесення в право деяких 

елементів безпорядку та анархії. Це та ціна, яку ми змушені заплатити [63, 

с. 202].  

З урахуванням вищезазначеного, ми вважаємо, що законодавчі прогалини 

необхідно спираючись не на окремі оціночні положення, а на основні принципи 

(засади) цивільного законодавства (ст. 3 ЦК України). З огляду на те, що останні 

це керівні положення, які пронизують все цивільне право та виражають його 

сутність, саме вони повинні бути тим правовим лекалом, за допомогою якого 

заповнюються правові прогалини і реформується право [13, с. 127]. Принаймні 

такі принципи цивільного права як справедливість, добросовісність та 

розумність мають моральне підґрунтя і можуть використовуватись як критерій 
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оцінки правомірності поведінки суб’єктів цивільних правовідносин. Як 

правильно з цього приводу звертав увагу В. П. Грибанов, у правовій літературі 

вважається загальновизнаним те, що принципи – це не звичайні правила 

поведінки, а основні, керуючі положення права [42, с. 223].  

У тих випадках, коли відсутня конкретна норма права, яка впорядковує той 

чи інший тип поведінки, правомірність або протиправність останньої може і 

повинна бути встановлена, виходячи із загальних засад та сенсу цивільного 

законодавства, тобто на підставі тих правових принципів, які визначають суть 

всієї даної системи, галузі або інституту права» [42, с. 52].  

Отже, прогалини у праві повинні заповнюватись судами на підставі тих 

загальних правових принципів, які визначають суть всієї системи цивільного 

права. Звернення до категорії «моральні засади суспільства» в такому випадку 

може мати лише субсидіарний характер (як до додаткового критерію оцінки тих 

чи інших юридично значимих дій).  

Іншим важливим моментом, на який необхідно звернути увагу, є дискусія 

навколо питання щодо доцільності законодавчого закріплення у цивільному 

кодексі категорії «моральні засади суспільства».  

Так, М. О. Стефанчук, досліджуючи межі здійснення суб’єктивних 

цивільних прав, звернув увагу на спірність положення закріпленого в ст. 13 

ЦК України щодо обов’язку дотримуватись моральних засад суспільства при 

здійсненні цивільних прав. На його думку, таке закріплення є юридично 

недоцільним, оскільки норми моралі, відповідно до теорії права, не є джерелами 

права. Таким чином, положення ст. 13 ЦК України призведуть до певних 

проблем у правозастосуванні у випадках колізії норм права і моралі, які можливі 

при здійсненні суб’єктивних прав. Адже закріпивши норму про дотримання 

моральних засад суспільства законодавець фактично легітимізував норми 

моралі. Дані питання є досить проблематичними, адже: 

- моральні засади суспільства ніде об’єктивно не закріплені і є достатньо 

нестійкими (згадаймо лише моральні засади радянського суспільства та ті 

кардинальні зміни, які відбулись на сьогоднішній час); 
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- щодо них відсутня єдина точка зору суспільства на окремі проблеми 

(сьогодні, наприклад, можуть піддаватись громадському осуду особи, які 

укладають правочини на великі суми, особи, які здійснюють своє право на 

особистість шляхом одягнення незвичного для певної місцевості одягу, особи, 

які для захисту своїх суб’єктивних прав позивають проти своїх близьких родичів 

тощо) і уявлення суду першої інстанції можуть відрізнятись від погляду суду 

другої інстанції; 

- кожна суспільна група має свої моральні засади, тому не зрозуміло, який 

саме критерій слід брати за мірило. Якщо це повинні бути моральні принципи 

українського народу, то повинні враховуватись інтереси всіх груп населення, а 

це є досить проблематичним, брати за основу критерій світового суспільства нам 

взагалі не вбачається за можливе у зв’язку із суперечливістю моральних засад 

українців із європейцями, азіатами, американцями, індусами тощо; 

- передбачення можливості прийняття рішень суду не на підставі закону, а 

на підставі його суб’єктивного бачення про мораль та моральність може 

призвести до суддівського свавілля [168, с. 72].  

На думку М. О. Стефанчука, більш доцільно було б закріпити обов’язок 

дотримуватись не моральних засад суспільства, а принципів розумності та 

добросовісності. На підтвердження цієї тези він звертає увагу на той факт, що 

ст. 3 ЦК України, яка закріплює загальні засади цивільного законодавства не 

передбачає моральних засад, а натомість закріплює у п. 6 справедливість, 

добросовісність та розумність. Тому моральні засади суспільства повинні 

братись до уваги лише тоді, коли стає питання про необхідність визначення 

добросовісності здійснення особою свого права [168, с. 73].  

Як відомо, будь-яка правова норма закріплюється у нормативно-правових 

актах з певною метою, передумовою законодавчого закріплення такої норми є 

наявність відповідного суспільного інтересу. Як зазначав у своїх політико-

правових вченнях Р. Ієрінг, «творчою силою всього права є мета», а тому, «немає 

жодного правового положення, яке б не було зобов’язане своїм походженням 

певній меті» [59, с. 90].  
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У свою чергу, В. П. Грибанов наголошував, що «у будь-якому 

суб’єктивному праві і на будь-якій стадії його існування знаходить своє 

вираження поєднання суспільних і особистих інтересів» [42, с. 240] та «метою 

суб’єктивного права є задоволення інтересів уповноваженої особи» [42, с. 242].  

На наш погляд, основною метою закріплення в цивільному праві категорії 

«моральні засади суспільства» є захист особистих немайнових прав, які не мають 

безпосереднього економічного змісту. Крім того, вказана правова категорія 

покликана вирішувати проблеми правозастосування. Необхідно звернути увагу 

на те, що крім економічного підґрунтя цивільного права існує ще і морально-

етична сторона, яка також повинна бути врегульована та захищена цивільно-

правовими нормами. Те, що морально-етична сторона цивільного права не 

менше важлива ніж економічна підтверджується приписами ст. 1 ЦК України, 

згідно з якими, цивільним законодавством регулюються як особисті майнові, так 

і немайнові відносини. Слушною з цього приводу є вищезазначена позиція 

французьких правників, щодо того, що право, крім перманентного пошуку 

вигоди повинно вирішувати також інші соціально важливі завдання. Оцінка 

законів або конкретної судової практики виключно з точки зору матеріальних 

втрат сприяє розвитку ринкових відносин, які у своєму прагненні до 

абсолютного панування можуть до неймовірного стану спаплюжити цивільне 

право. Водночас як останнє повинно в рівній мірі брати до уваги як людські 

відносини, так і економічні, однаково забезпечувати соціальний лад і економічне 

благополуччя.  

Як правильно зазначає Ю. В. Романець відрив права від моральності 

знищує право [158, с. 10]. Юридичний закон, який не будується на моральній 

підставі, – безсердечний та, відповідно, мертвий [158, с. 14]. 

Таким чином, відповідь на питання щодо доцільності закріплення у 

цивільному праві категорії «моральні засади суспільства» є очевидною, разом із 

тим очевидним є й те, що станом на сьогодні зазначена категорія потребує нових 

та ґрунтовних додаткових наукових досліджень.  
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В якості загального висновку необхідно зазначити, що в національному 

цивільному законодавстві відсутнє єдине та однозначне розуміння терміну 

«моральні засади суспільства». Станом на сьогодні, незважаючи на докладені 

зусилля, проблема правової невизначеності терміну «моральні засади 

суспільства» не вирішена. На жаль, треба погодитись із твердженням 

О. В. Грицак про те, що відображення моральності в праві має суто 

декларативний характер [44, с. 90].  

На нашу думку, законодавчі норми, які посилаються на моральні засади 

суспільства потребують редакційних змін, а сама цивільно-правова категорія 

відповідних уточнень. Вважаємо, що такі законодавчі зміни та уточнення 

повинні ґрунтуватись на наступних підходах.  

По-перше, під цивільно-правовою категорією «моральні засади 

суспільства» необхідно розуміти як ті моральні (соціальні) норми, що вже 

закріпленні в цивільному праві (наприклад: особисті немайнові права визначені 

книгою другою Цивільного кодексу України), так і ті мінімальні вимоги 

соціальної моралі, які ще не охоплені правом (наприклад: Правила адвокатської 

етики, Етичний кодекс лікаря України тощо).  

По-друге, категорія «моральні засади суспільства» в необхідних випадках 

може використовуватись як додатковий (субсидіарний) критерій оцінки 

правомірності дій суб’єктів цивільних правовідносин. Наприклад, у разі 

відсутності законодавства, що регулює спірні правовідносини або у разі, коли 

воно неконкретизоване.  

По-третє, аналіз правозастосування вказує на необхідність вирішити 

питання доцільності закріплення конфіскації у положеннях ст. 228 ЦК України.  

На наш погляд, категорію «моральні засади суспільства» певним чином 

можливо порівняти із закріпленим у ст. 7 ЦК звичаєм, а саме.  

Відповідно до ст. 7 ЦК України, 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.  
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Отже, з редакції ст. 7 ЦК України вбачається, що законодавець допускає 

існування звичаїв, які не зафіксовані в актах цивільного законодавства, тобто 

існують поза межами цивільного законодавства. Ми вважаємо, що аналогічний 

вищезазначеному підхід можна застосувати і до категорії «моральні засади 

суспільства». Зокрема, можна з впевненістю стверджувати про існування норм 

соціальної моралі поза межами цивільного законодавства, які станом на сьогодні 

ще не знайшли свого юридичного закріплення. При цьому можна допустити, що 

за певних умов не закріплені у праві норми соціальної моралі також можуть 

врегульовувати цивільні правовідносини. Зокрема, така ситуація можлива за 

умови: наявності правопорушення, наявності прогалини у праві, неможливості 

вирішення питання шляхом застосування аналогії закону чи права. 

З наведеного вбачається, що спільним для моральних засад суспільства та 

звичая є те, що вони не закріплені в актах цивільного законодавства і за певних 

умов можуть врегульовувати цивільні правовідносини. Різниця полягає у 

цивільних відносинах, які вони врегульовують. Так, звичай врегульовує майнові 

відносини, які виникають з приводу матеріальних благ і мають економічний 

характер. У свою чергу, моральні засади суспільства – це категорія, що 

врегульовує немайнові цивільні відносини, які виникають з приводу особистих 

немайнових благ та не мають безпосереднього економічного змісту.  

Підсумовуючи, з урахуванням проведеного вище порівняльного та 

комплексного аналізу цивільного права, необхідно надати визначення цивільно-

правовій категорії «моральні засади суспільства».  

Отже, під «моральними засадами суспільства» в цивільному законодавстві 

України необхідно розуміти норми суспільної моралі, що склались у суспільстві 

на основі традиційних духовних і культурних цінностей, які не закріплені в актах 

цивільного законодавства, але є усталеними у певній сфері цивільних відносин 

та за певних умов можуть врегульовувати цивільні правовідносини.  

 

 

 



81 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Під інтересами держави і суспільства необхідно розуміти публічні 

інтереси, які знайшли своє законодавче закріплення в актах публічного 

законодавства у вигляді відповідних імперативних приписів. Зокрема, це 

приписи кримінального, адміністративного, податкового, митного 

законодавства, тобто ті законодавчі положення, які забезпечують соціальну, 

економічну та політичну життєдіяльність держави.  

2. Порушення публічного порядку є спеціальним випадком порушення 

інтересів держави і суспільства. Зокрема, порушення публічного порядку 

обмежується виключно тими публічними інтересами, які закріплені у ч. 1 ст. 228 

ЦК України, у всіх інших випадках порушення публічних інтересів відбувається 

порушення категорії «інтереси держави і суспільства».  

3. Моральні засади суспільства – це цивільно-правова категорія обмеження 

принципу свободи договору, яка закріплена в положеннях цивільного 

законодавства з метою захисту особистих немайнових відносин, які не мають 

економічного змісту та тісно пов’язані з фізичною особою.  

4. Моральні засади суспільства можуть бути як самостійною підставою для 

визнання правочинів недійсними так і категорією, за допомогою якої 

здійснюється субсидіарна (додаткова) правова оцінка юридично значимих дій 

суб’єктів цивільного права.  

5. Аргументовано, що моральні засади суспільства, які знайшли своє 

нормативне закріплення в цивільному законодавстві у вигляді конкретної 

цивільно-правової норми, після такого закріплення набувають статус цивільно-

правової норми. Відповідно, порушення таких норм не може вважатись 

порушенням моральних засад суспільства. Правочини, зміст яких не відповідає 

таким нормам повинні визнаватись недійсними як такі, що порушують вимоги 

(цивільно-правові норми) цивільного кодексу та інших актів цивільного 

законодавства.  



82 

6. Аргументовано, що моральні засади суспільства, які знайшли своє 

закріплення в цивільному законодавстві у вигляді відповідних цивільно-

правових принципів (добросовісність, розумність, справедливість), після такого 

закріплення набувають статус відповідного цивільно-правового принципу. 

Порушення таких принципів не може вважатись порушенням моральних засад 

суспільства. Моральні засади суспільства закріплені у формі цивільно-правових 

принципів є додатковим (субсидіарним) критерієм оцінки договірних умов на 

предмет їх законності.  

7. Встановлено, що під закріпленою у ч. 1 ст. 203 ЦК України категорією 

«моральні засади суспільства» необхідно розуміти ті моральні-етичні норми, що 

склались у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, 

не закріплені в актах цивільного законодавства, але при цьому є усталеними у 

певній сфері цивільних відносин (наприклад: Правила адвокатської етики, 

Етичний кодекс лікаря України, Етичний кодекс спеціалістів із соціальної 

роботи України).  

8. У вузькому (цивільно-правовому) сенсі під закріпленою у ч. 1 ст. 203 

ЦК України категорією «моральні засади суспільства» необхідно розуміти ті 

норми суспільної моралі та правила поведінки, що склались у суспільстві на 

основі традиційних духовних і культурних цінностей та не закріплені в актах 

цивільного законодавства, але є усталеними у певній сфері цивільних відносин.  
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ІНТЕРЕСИ 

ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА, ЙОГО МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ 

 

 

2.1 Основні кваліфікуючи ознаки правочинів, які порушують інтереси 

держави і суспільства 

 

Цивільному законодавству притаманний конфлікт інтересів між нормами 

публічного та приватного права. Зокрема, у більшості сучасних континентальних 

системах цивільного права існують правові норми, спрямовані на захист 

публічних інтересів у приватноправових відносинах. Цивільне законодавство 

України не є винятком, а саме, приписи статей 203 та 228 ЦК України оперують 

такою категорією, як «інтереси держави і суспільства». Зокрема, зазначеною 

категорією обмежується принцип свободи договору з метою недопущення 

порушення публічних інтересів.  

Слід зазначити, що проблема обмеження приватноправових відносин 

публічними інтересами вже неодноразово була предметом наукових досліджень, 

зокрема таких науковців, як Й. О. Покровський, Є. О. Суханов, О. В. Дзера, 

Н. С. Кузнєцова. Крім того, зазначеній проблемі були присвячені публікації та 

дисертаційні дослідження В. І. Жекова, О. В. Перової, І. П. Андрушка, 

І. В. Рущака, М. В. Руденка та інших. Проте, станом на сьогодні відсутні 

доктринальні дослідження правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави 

і суспільства (публічним інтересам), що зумовлює необхідність їх дослідження, 

а саме.  

У ст. 3 ЦК України перелічені основні засади цивільного права, однією з 

яких є принцип свободи договору. Цивільний кодекс закріплює в своїх 

положеннях змістовну свободу договору та процедурну. Зокрема, під першою 

розуміють право учасників цивільних правовідносин на власний розсуд обирати 

та визначати тип та умови договору, включаючи ціну та інші права і обов’язки 
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сторін. Під другою розуміють можливість вільно обирати контрагента за 

договором та приймати рішення про необхідність укладення договору [64, с. 26].  

Крім того, в юридичній літературі висловлюється думка про те, що 

принцип свободи договору необхідно розглядати як спростовну (оспорювану) 

презумпцію [64, с. 284], доказування необхідності відступу від якої покладається 

на того, хто її спростовує [64, с. 287].  

Необхідно зазначити, що принцип свободи договору хоча й визнається 

загальним принципом цивільного права, однак він властивий лише інституту 

договірного права, що випливає із самої назви цього принципу [83, с. 183].  

Однією з підстав обмеження свободи договору є необхідність цивільно-

правового реагування на правочини, які підпадають під публічно-правові 

заборони. Зокрема, при порушенні таких заборон винні особи притягуються до 

публічно-правової (кримінальної, адміністративної) відповідальності, але при 

цьому залишається невирішеною проблема із збереженими в силі правочинами, 

які були укладені з метою реалізації такої забороненої діяльності (в юридичній 

літературі такі угоди отримали назви антисоціальних/антипублічних). У таких 

випадках цивільне право або визнає такі правочини недійсними внаслідок 

порушення закону, або використовує конструкцію визнання правочину 

недійсним у зв’язку з порушенням інтересів держави та суспільства, публічного 

порядку тощо. Така реакція зі сторони держави на угоди направлені на 

порушення публічно-правових інтересів є обмеженням договірної свободи.  

Отже, захист публічних інтересів здійснюється державою за допомогою 

таких публічно-правових категорій, як «інтереси держави і суспільства» та 

«публічний порядок». Зокрема, ч. 1 ст. 203 ЦК України обмежує здійснення 

цивільних прав категорією «інтереси держави і суспільства», а ст. 228 

ЦК України категорією «публічний порядок». Як вже зазначалось вище, такий 

підхід є традиційним, у переважній більшості сучасних континентальних 

системах цивільного права існують подібні правові конструкції, спрямовані на 

захист публічних інтересів у приватноправових відносинах. Публічні інтереси 
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завжди виступали обмежуючим фактором договірної свободи учасників 

цивільних правовідносин.  

Так, вперше концепція обмеження договірної свободи публічними 

інтересами була детально розроблена французькою доктриною та судовою 

практикою, звідки в подальшому перейшла до інших цивільних правопорядків. 

Вихідними положеннями для обмеження договірної свободи публічними 

інтересами вважається ст. 6 ФЦК, згідно з якою, не можуть бути змінені 

приватними угодами закони, що стосуються добрих намірів та публічного 

порядку.  

Розуміння публічного порядку у цивільному законодавстві Франції 

суттєво відрізняється від його визначення, яке закріплене в положеннях ч. 1 

ст. 228 ЦК України. Зокрема, воно не обмежується лише порушенням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищенням, 

пошкодженням майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної 

Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним. 

Публічний порядок Франції охоплює набагато більше правопорушень ніж 

окреслені в ч. 1 ст. 228 ЦК України та за своїм внутрішнім змістом ближче до 

категорії «інтереси держави і суспільства». Відповідно, дослідження 

правозастосування публічного порядку у цивільному законодавстві Франції буде 

мати практичну цінність для цієї дисертаційної роботи.  

Так, під публічним порядком у цивільному законодавстві Франції 

розуміються імперативні норми, направлені на захист державної незалежності, 

соціальної безпеки, економічних підвалин, а також прав і свобод людини. 

Іншими словами, це сукупність правил та правових принципів, які регулюють 

суспільний та державний устрій. Фактично мова їде про публічно-правовий 

порядок, який забезпечується всіма законами, що містять імперативні норми, 

такими, наприклад, як закони адміністративного, податкового, кримінального 

права. Перелічені закони направлені на забезпечення нормальної соціальної, 

економічної і політичної життєдіяльності держави і тому не дозволяють будь-
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яких відступів від них шляхом укладання угод між окремими сторонами [56, 

с. 20].  

Досліджуючи закріплену у Цивільному кодексі Франції категорію 

публічного порядку, необхідно звернути увагу на приписи ст. 1134 ФЦК, яка 

встановлює загальне правило, згідно з яким, угоди укладені належним чином, 

мають силу закону для тих, хто їх уклав. Вказане правило обмежується 

приписами ст. 6 ФЦК, відповідно до яких, не дозволяється порушувати 

приватними угодами законів, які стосуються публічного порядку.  

Науковці звертають увагу на те, що співвідношення двох вищевказаних 

цивільно-правових норм дозволяє говорити про своєрідний «діалог між 

примусом та свободою, про точку дотику індивідуальної волі і суспільного 

інтересу, про сферу підтвердженої позитивним правом приватної свободи, для 

обмеження кордонів якої потрібен публічний порядок [203].  

Таким чином, у цивільному законодавстві Франції під нормами публічного 

порядку розуміються, зокрема, ті положення, які не можна скасувати або змінити 

шляхом укладання правочину. Тобто це правовий механізм, який покликаний 

захистити публічні інтереси у цивільних правовідносинах. Вважається, що 

закріплення публічного порядку в цивільному законодавстві необхідно для 

встановлення рівноваги між публічним та приватним інтересами, він є ознакою 

зрілості правової держави. Адже саме через це поняття держава реагує на 

можливі конфлікти між індивідуальною волею, для якій вона повинна 

забезпечити можливість найбільшого вільного волевиявлення, і публічним 

інтересом, який в деяких випадках перешкоджає волевиявленню такої волі [28, 

с. 282].  

Науковці зазначають, що логічно було б допустити те, що причини 

(передумови) виникнення публічного порядку можуть бути пов’язанні з 

розподілом правової системи на дві частини – право приватне та право 

публічне [28, с. 286].  
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З наведеного вбачається, що публічний порядок – це правова категорія, яка 

розповсюджує свою дію не тільки на цивільні правовідносини, а й на всі інші 

галузі права.  

Процитовані вище положення ст. 6 ФЦК щодо обмеження договірної 

свободи публічним порядком конкретизується у інших положеннях цивільного 

кодексу Франції. Зокрема, в приписах ст. 1108 ФЦК, що встановлюють вимоги, 

вимоги, які є необхідними для дійсності угоди. Такими вимогами є: (1) згода 

зобов’язаної сторони; (2) здатність укласти угоду; (3) наявність предмета 

зобов’язання; (4) законна підстава у зобов’язанні.  

Незаконність підстави у зобов’язанні розкривається у ст. 1133 ФЦК, 

зокрема, підстава вважається незаконною у тих випадках, коли вона заборонена 

законом, протирічить добрим намірам або публічному порядку.  

Аналіз чинних положень цивільного законодавства Франції та судової 

практики дозволяє виділити декілька груп угод, які протирічать публічному 

порядку, а саме.  

По-перше, публічний порядок порушують угоди, предметом або метою 

яких є кримінально-карані дії, які підпадають під визначення злочину. Так, в 

одній із справ суд касаційної інстанції встановив, що угоди, укладені внаслідок 

здійснення заборонених законом та кримінально караних дій щодо пропозиції 

товарів комерційними агентами є такими, що порушують публічний 

порядок [196].  

По-друге, публічний порядок порушують угоди, предметом або метою 

яких є позбавлення чи обмеження основних прав та особистих свобод. Зокрема, 

цивільне законодавство Франції визнає нікчемними угоди, які порушують 

положення ст. 16 ФЦК, що встановлюють заборону будь-якого посягання на 

гідність людини, та гарантує її недоторканність.  

По-третє, це угоди, предметом або метою яких є порушення принципу 

еквівалентності договірних умов (захист слабої сторони за договором) та 

обмежують економічну конкуренцію1. Зокрема, в положеннях Кодексу прав 

                                                 
1 У даному прикладі мова йде про так званий «економічний публічний порядок».  
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споживачів від 28 липня 1993 року (code de la consommation) містяться спеціальні 

норми (article L.132.1, L.212.1, L.212.3) про недійсність несправедливих 

(нееквівалентних) умов договорів укладених із споживачами. Згідно перелічених 

норм, несправедливою є умова, яка включена у договір між підприємцем та 

споживачем (між професіоналом та непрофесіоналом), що завдає шкоди 

останньому, а саме, створює за рахунок непрофесіонала або споживача значний 

дисбаланс між правами і обов’язками сторін договору. При цьому 

«несправедливість» умов договору визначаються шляхом їх порівняння з тими, 

що містяться в інших аналогічних контрактах за умови, що укладання чи 

виконання таких контрактів є юридично залежним один від одного. 

Недобросовісні умови вважаються недійсними, всі інші положення контракту 

залишається дійсними. Зазначені правила не розповсюджуються на 

підприємницькі контракти, оскільки вважається, що вони укладені між 

професіоналами [67].  

Також Кодекс прав споживачів встановлює перелік дій, направлених на 

зловживання слабкістю іншої сторони (article L.121.8, L.121.9, L.121.10). 

Зокрема, такими діями визнаються зловживання необізнаністю особи щодо 

наслідків підписання кредитних зобов’язань, коли обставини вказують на 

неможливість оцінити їх обсяг, або виявити хитрощі, які використовують для 

того, щоб переконати особу підписати такі зобов’язання. До таких дій також 

відносяться укладання угод (взяття на себе зобов’язань) у надзвичайних 

ситуаціях, у ситуації коли зобов’язальна особа стала жертвою злочину [67].  

Крім того, антимонопольне законодавство Франції забороняє зловживання 

своїм домінуючим положенням на ринку та економічною залежністю 

контрагента під час погодження договірних умов. Положеннями Комерційного 

кодексу Франції від 20 березня 2006 року (Code de commerce) встановлено, що 

договір або договірна умова, які порушують вищевказані заборони, є нікчемними 

(article L420-1, L420-3).  

Комерційним кодексом Франції забороняється обмежувати або 

спотворювати конкуренцію на ринку узгодженими діями чи угодами, зокрема, 
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якщо вони: (1) обмежують доступ до ринку або вільну конкуренцію іншим 

компаніям; (2) змінюють ціни на ринку шляхом штучного сприяння їхньому 

підйому або падінню; (3) обмежують або контролюють виробництво, інвестиції, 

технологічні процеси; (4) розподіляють ринки або джерела постачання [69].  

Підсумовуючи вищезазначене необхідно звернути увагу на наступне: 

По-перше, нормативні акти цивільного законодавства Франції, обмежуючи 

договірну свободу категорією «публічний порядок», не містять в своїх 

положеннях конкретизоване визначення останнього.  

По-друге, основним суб’єктом, який формує перелік антипублічних угод, 

є суд, суб’єкти цивільних правовідносин у відповідних ситуаціях орієнтуються 

на судову практику.  

По-третє, основною метою обмеження принципу свободи договору 

категорією «публічний порядок» є захист публічних інтересів (імперативних 

норм). Зокрема, недопущення порушення останнього шляхом укладення та 

виконання цивільно-правових угод.  

Таким чином, фактично публічний порядок є адміністративно-правовим 

механізмом контролю укладених учасниками цивільних правовідносин 

договорів. Відсутність закріпленого у законодавстві визначення категорії 

«публічний порядок» компенсується судовою практикою, якою розроблені 

типові стандарти, що дозволяють ідентифікувати певні угоди, або процедуру їх 

укладання та виконання як такі, що порушують публічний порядок. Зокрема, під 

угодами направленими на порушення публічного порядку судова практика 

розуміє:  

- угоди, предметом або метою яких є злочин;  

- угоди, які надмірно обмежують права та інтереси однієї з сторін;  

- угоди, які порушують принцип еквівалентності договірних умов та 

обмежують конкуренцію. 

Для більш глибокого розуміння правової природи правочинів, зміст яких 

суперечить інтересам держави і суспільства доцільно дослідити, яким чином 
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врегульовані подібні правовідносини у цивільному законодавстві Російської 

Федерації, а саме. 

Цивільне законодавство Російської Федерації обмежує свободу договірну 

свободу категорією «засади правопорядку», яка певним чином тотожна з 

українською категорією «інтереси держави і суспільства» та французьким 

«публічним порядком».  

Так, положення ст. 169 ЦК РФ встановлюють нікчемність угоди, що 

вчинена з метою, яка є завідомо протиправною та суперечить засадам 

правопорядку або моралі.  

Перш за все необхідно зазначити, що вказані положення ст. 169 ЦК РФ з 

моменту свого першого законодавчого закріплення і до цього часу є підставою 

для численних наукових спорів щодо правильності їх тлумачення та 

правозастосування. Сама ст. 169 ЦК РФ має довгий історичний шлях у 

російському законодавстві.  

Так, ст. 30 ЦК РСФСР (1922 року) встановлювала недійсність угоди, яка 

укладалась з метою порушення закону, в обхід закону та нанесення шкоди 

державі [37].  

В подальшому вищезазначене положення зазнало змін, а саме, приписами 

ст. 49 ЦК РСФСР (1964 року) була встановлена недійсність угоди, вчиненої з 

метою, яка є завідомо протиправною інтересам соціалістичної держави та 

суспільства [38].  

Теорія радянського цивільного права розуміла під інтересами 

соціалістичної держави основоположні засади на яких трималась офіційна 

ідеологія держави. Зокрема, підвалини радянського устрою, фундаментальні 

засади та принципи радянського державного та суспільного устрою [58, с. 70].  

З огляду на зазначене, теорія та практика застосування ст. 49 ЦК РСФСР 

виходили з того, що не кожна угода може бути визнана недійсної за її приписами, 

а лише та, яка прямо або опосередковано порушує засади суспільного ладу 

держави. Зокрема, В. П. Шахматов відносив до таких: угоди з вибуховими і 

радіоактивними речовинами, зброєю, радіопередавачами, сильнодіючими 
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отруйними та наркотичними засобами, із золотом, сріблом, платиною, 

іноземною валютою, іноземними цінними паперами, дорогоцінним камінням, 

забороненою до розповсюдження літературою [186, с. 46].  

Не тяжко помітити, що предметом всіх перелічених вище угод є вилучені 

(на той час) з цивільного обігу речі.  

У свою чергу, судова практика виходила з того, що під дію ст. 49 

ЦК РСФСР підпадали, зокрема, угоди: 

- укладені з метою отримання нетрудових доходів;  

- які порушували право державної власності на землю;  

- пов’язані із здійсненням приватнопідприємницької діяльності;  

- які передбачали отримання громадянами за рахунок соціалістичних 

організацій не належної ним винагороди;  

- купівлі-продажу вкраденого продавцем майна.  

Особливу групу угод, що порушували «інтереси соціалістичної держави і 

суспільства», складали угоди з валютними цінностями, які не відповідали 

вимогам Указу Президії Верховної Ради СРСР від 30 листопада 1976 року «Про 

угоди з валютними цінностями на територій СРСР». Зокрема, укладання таких 

угод тягнуло за собою (крім конфіскації) притягнення до адміністративної або 

кримінальної відповідальності [95]. 

Отже, теорія та практика радянського цивільного права під категорією 

«інтереси соціалістичної держави і суспільства» розуміла основоположні засади 

радянського суспільного устрою, які формувались офіційною ідеологією 

держави.  

Порівняльний аналіз положень ст. 49 ЦК РСФСР та ст. 169 ЦК РФ вказує 

на багато спільного. Фактично на цей час змінилась лише мета вчинення 

антисоціальної угоди, якщо у ст. 49 ЦК РСФСР – це інтереси соціалістичної 

держави і суспільства, то у ст. 169 ЦК РФ – це засади правопорядку. При цьому 

і в першому і в другому випадках основною проблемою є оціночний характер 

зазначених категорій та відсутність їх законодавчого визначення.  
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Отже, станом на сьогодні, цивільне законодавство Російської Федерації не 

розкриває зміст поняття «засади правопорядку», що суттєво утруднює їх 

правозастосування. 

Інших поглядів дотримується Конституційний Суд РФ. Останній у своїй 

ухвалі від 08 червня 2004 року № 226-О зазначив, що ст. 169 ЦК РФ виділяє 

особливо небезпечну для суспільства групу недійсних угод – так звані 

антисоціальні угоди, які порушують засади правопорядку та моралі, визнає такі 

угоди нікчемними і визначає наслідки їх недійсності. На думку суду, поняття 

«засади правопорядку», будучи оціночними, наповнюються змістом в 

залежності від того, як їх тлумачать учасники цивільного обігу та 

правозастосовна практика. При цьому вони не є настільки невизначеними, щоб 

не забезпечувати однакового розуміння та застосування відповідних положень 

закону. Стаття 169 ЦК РФ вказує, що кваліфікуючою ознакою антисоціальної 

угоди є її мета, тобто досягнення такого результату, який не просто не відповідає 

закону або нормам моралі, а протирічить – завідомо і очевидно для учасників 

цивільного обігу – засадам правопорядку. Антисоціальність угоди, яка надає 

суду право застосовувати дану норму Цивільного кодексу Російської Федерації, 

з’ясовується під час судового розгляду з урахуванням всіх фактичних обставин 

та характеру допущених сторонами порушень і їх наслідків [103]. 

На наш погляд вищезазначена позиція Конституційного Суду РФ щодо 

засад правопорядку є дискусійною, оскільки положення ст. 169 ЦК РФ до цього 

часу викликають багато питань у правників. Зокрема, без відповіді залишаються 

питання: що розуміти під засадами правопорядку і яка угода може протирічити 

таким засадам та чим угода, що порушує закон, відрізняється від угоди, вчиненої 

з метою, яка порушує засади правопорядку?  

У великому юридичному словнику можна знайти таке визначення терміну 

«правопорядок». Правопорядок – це одна із складових частин громадського 

порядку, яка формується в результаті здійснення різних видів соціальних норм, 

які регулюють різноманітні сфери суспільного життя і розрізняються між собою 

характером і різними засобами впливу на поведінку людей [23, с. 420].  
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У свою чергу, в поняття «засади правопорядку» російське законодавство 

вкладає зміст аналогічний поняттю «засади конституційного устрою» [191, 

с. 55]. Зокрема, під засадами правопорядку цивільне законодавство Російської 

Федерації розуміє найбільш суттєві, фундаментальні норми, які регулюють 

соціально-економічний устрій суспільства, наслідком недотримання яких може 

бути порушення політичного та економічного устрою, соціальної стабільності. 

Відповідно, угоди направлені на порушення вищезазначених норм будуть 

вважатись такими, що порушують засади правопорядку.  

М. І. Брагинський та В. В. Вітрянський виділяють три основні 

кваліфікуючи ознаки ст. 169 ЦК РФ.  

По-перше, її безпосереднім об’єктом є не просто закони та інші нормативні 

акти, а лише ті, які містять засади правопорядку. Тобто маються на увазі ті угоди, 

які підпадають під категорію вчинених з порушенням встановленого державою 

публічного порядку.  

По-друге, дії про які їде мова, повинні бути вчиненні умисно і цей умисел 

повинен бути направлений на мету, яка завідомо порушує засади правопорядку. 

Один з можливих варіантів – укладання угоди шляхом шахрайства.  

По-третє, конкретні наслідки укладання відповідних угод залежать від 

того, чи діяли сторони умисно разом або тільки одна з них.  

До угод, які порушують засади правопорядку, науковці відносять угоди, 

що протирічать нормам кримінального кодексу, порушують антимонопольне, 

валютне, податкове законодавство, законодавство про землю та природні 

ресурси або інші економічно-правові засади країни. При цьому у кожному 

випадку мова йде, перш за все, про публічно-правові за своєю правовою 

природою акти [24, с. 186].  

А. В. Мискін розділяє всі антисоціальні угоди на три категорії. По-перше, 

зміст яких одночасно порушує засади публічного порядку та моральні правила. 

По-друге, зміст яких протирічить лише засадам правопорядку (публічному 

порядку) та не зачіпає моральні правила. По-третє, зміст яких протирічить 

виключно нормам моралі (антиморальні угоди).  
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Найбільш розповсюдженими на його думку є угоди першої категорії, в той 

час як угоди направлені на порушення засад правопорядку зустрічаються 

набагато рідше. До останніх він відносить: угоди про ініціювання фіктивного 

судового розгляду, про нерозголошення під час судового засідання фактів, які 

ганьблять особу, про винагороду за надання фальсифікованих доказів, про 

винагороду за приховування доказів, про винагороду за недонесення про 

вчинення злочину [85, с. 22–36].  

Цікавою є позиція А. В. Єгорова, згідно з якою, ст. 169 ЦК РФ покликана 

заповнювати прогалини законодавства і застосовується там, де відсутні будь-які 

інші прямі норми, але є дух закону, його основоположні ідеї, розкидані по 

окремим правовим нормам, – по суті принципи права (такі як рівність, захист 

недоторканості особи і т. ін.). На його думку категорія угод за ст. 169 ЦК РФ не 

може порушувати законодавчу заборону, якою б серйозною вона не була (навіть 

якщо конституційна), такі угоди порушують засади правопорядку та моралі, які 

у вигляді заборон не формуються і не мають законодавчого закріплення [53, 

с. 43–44]2.  

У судовій практиці також робляться спроби кваліфікувати угоди 

направлені на порушення засад правопорядку. Зокрема, приблизний перелік 

таких угод наводиться у постанові Вищого арбітражного суду РФ від 25 червня 

2015 року за № 25 «Про застосування судами деяких положень розділу І 

частини І Цивільного кодексу Російської Федерації». Арбітражний суд відносить 

до вищезазначених угод ті, що порушують принципи суспільної, політичної та 

економічної організації суспільства, його моральні норми. Зокрема, які: 

- спрямовані на виробництво та відчуження об’єктів, обмежених у 

цивільному обігу (зброя, боєприпаси, наркотична речовина, іншої продукції, яка 

є небезпечною для життя та здоров’я громадян);  

                                                 
2 «Офіційна» позиція дотримується погляду про те, що ст. 169 ЦК РФ є кваліфікованим (спеціальним) випадком 
порушення норм закону (див.: п. 1 постанови Пленуму ВАС РФ від 20 квітня 2008 року № 22 де зазначено, що «в 
якості угод, вчинених з вказаною метою, можуть бути кваліфіковані угоди, які не просто не відповідають вимогам 
закону або нормативним актам (ст. 168 ЦК РФ), а порушують основоположні начала російського правопорядку». 



95 

- спрямовані на виготовлення та розповсюдження літератури та іншої 

продукції, яка пропагує війну, національну, расову або релігійну ворожнечу; 

- спрямовані на виготовлення або збут підроблених документів та цінних 

паперів, угоди, що порушують засади відносин між батьками і дітьми.  

При цьому порушення стороною угоди закону чи іншого правового акту 

саме по собі не свідчить, що угода укладена з метою, завідомо суперечною 

засадам правопорядку чи моральності. Для застосування ст. 169 ЦК РФ 

необхідно встановити, що мета угоди, а також права та обов’язки, які сторони 

прагнули встановити (припинити, змінити) при її здійсненні свідомо суперечили 

засадам правопорядку чи моральності, і хоча б одна зі сторін діяла умисно [93].  

В якості прикладу можна послатись на судову практику, згідно з якою, 

господарського товариства, вчинена на підставі підроблених документів без 

згоди учасника такого товариства, не може бути визнана недійсною на підставі 

ст. 169 ЦК РФ, як така, що укладена з метою, завідомо суперечною засадам 

правопорядку та моралі. Адже для встановлення факту порушення останніх 

необхідно довести наявність у сторін (або в однієї зі сторін) при укладанні 

договору мети, завідомо суперечної засадам правопорядку чи моральності. 

Тобто не просто мети на укладання угоди, що не відповідає вимогам закону або 

інших правових актів, а що порушує фундаментальні засади правопорядку, 

принципи суспільної, політичної та економічної організації суспільства, його 

моральні засади [99]. 

Вищезазначена правова позиція ґрунтується на тому, що ніхто немає право 

отримувати перевагу зі своєї недобросовісної поведінки, а сторони договору 

повинні знати про недопустимість застосування несправедливих договірних 

умов на підставі ст. 10 ЦК РФ або про нікчемність таких умов за ст. 169 

ЦК РФ [94].  

Цікавим є те, що в деяких випадках суди ототожнюють засади 

правопорядку з публічним порядком Зокрема, такий висновок можна зробити з 

ухвали Верховного Суду РФ від 25 вересня 1998 року у справі № 5-Г98-60 в якій 

суд зазначив, що зміст поняття публічний порядок не ототожнюється зі змістом 
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всього національного законодавства Російської Федерації. Зокрема, під 

публічним порядком Російської Федерації необхідно розуміти засади 

суспільного ладу російської держави [100].  

У свою чергу, Вищий Арбітражний суд РФ вважає, що під публічним 

порядком необхідно розуміти фундаментальні правові засади (принципи), які 

наділені вищою імперативністю, універсальністю, особливою суспільною та 

публічною значимістю, складають основу побудови економічної, політичної, 

правової системи держави.  

До таких принципів арбітражний суд, зокрема, відносить заборону на 

вчинення дій прямо заборонених зверхімперативними нормами законодавства 

Російської Федерації (ст. 1192 ЦК РФ), за умови, що цими діями завдається 

шкода суверенітету або державній безпеці, зачіпаються інтереси великої 

соціальної групи, порушуються конституційні права і свободи приватних осіб.  

При цьому під засадами правопорядку суди розуміють найбільш значимі 

для суспільства та держави норми-принципи, які закріплюють та охороняють 

засади конституційного устрою, права та свободи громадян. Зазначене дозволяє 

розглядати «публічний порядок» та «засади правопорядку» перш за все, як 

публічні категорії в цивільному праві, як норми покликані для захисту 

«публічного інтересу», який в теорії цивільного права протиставляється 

«приватнім інтересам» [96].  

Судова практика під публічними інтересами розуміє інтереси 

невизначеного кола осіб, які спрямовані на забезпечення безпеки життя та 

здоров’я громадян, а також оборони та безпеки держави, охорони 

навколишнього природного середовища. Зміст конкретних публічних інтересів 

може бути сформовано шляхом перерахування цілей законодавчого 

регулювання тієї чи іншої сфери суспільних відносин [93].  

Необхідно звернути увагу на те, що ст. 53 Арбітражного процесуального 

кодексу РФ встановлює лише дві підстави участі державних органів в 

арбітражному процесі, одна з яких – це подання позовів у зв’язку з порушенням 

публічних інтересів (ч. 1. ст. 53 АПК РФ) [5].  
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Вищезазначене вказує на фактично однаковість ознак, за якими 

встановлюються порушення засад правопорядку та публічного порядку. Єдиною 

різницею між вказаними категоріями є сфера їх застосування, зокрема, 

публічний порядок застосовується у правовідносинах щодо визнання та надання 

дозволу на примусове виконання рішення суду іноземної держави.  

Підсумовуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що категорія «засади 

правопорядку» має оціночний характер і переважно визначається судовою 

практикою, зокрема, в першу чергу, практикою Конституційного Суду РФ3. 

В контексті обмеження договірної свободи вищезазначеною категорією, слід 

звернути увагу, що судова практика виходить з того, що угода може 

кваліфікуватись як антисоціальна за умови, якщо її зміст порушує 

фундаментальні засади правопорядку. В інших випадках мова може йти 

виключно про порушення імперативних вимог закону (ст. 168 ЦК РФ). Тобто 

порушення приписів ст. 168 ЦК РФ класифікується російським цивільним 

законодавством як спеціальний випадок недійсності угоди.  

Таким чином, незважаючи на наявні розбіжності, загальним для 

французького та російського цивільного законодавства є те, що при встановленні 

порушення категорій «публічний порядок» та «засади правопорядку» до уваги 

беруться не всі законодавчі норми, а лише ті правові принципи, які визнаються в 

якості фундаментальних (конституційних) у правовій системи відповідної 

держави. Щодо відмінностей, то цивільне законодавство Франції здійснює 

захист публічних інтересів за допомогою категорії «публічний порядок», який у 

поділяється на: (1) внутрішній, що врегульовує внутрішні цивільно-правові 

відносини, зокрема обмежує договірну свободу; (2) зовнішній, який врегульовує 

цивільно-правові відносини ускладненні «іноземним елементом», зокрема, 

питання визнання та виконання іноземних судових рішень.  

Для повноти цього дисертаційного дослідження необхідно вказати, яким 

чином регулюються подібні відносини в інших цивільних правопорядках.  

                                                 
3 Зокрема постановами Конституційного Суду Російської Федерації від 08 липня 2004 року № 226-О, від 
24 вересня 2012 року № 1775-О, від 24 вересня 2013 року № 1256-О.  
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Так, приписами ст. 170 Цивільного кодексу Республіки Білорусь 

встановлена недійсність угоди, вчинення якої заборонено законодавствам. 

Угода, вчинення якої заборонено законом є нікчемною. За наявності умислу 

сторін такої угоди – у випадку виконання угоди сторонами – в дохід Республіки 

Білорусь стягується все отримане за угодою, в у випадку виконання угоди однією 

стороною з іншою стягується все отримане нею и все належне з неї іншій стороні. 

За наявності умислу лише у одної із сторін, все отримане нею за угодою повинно 

бути повернутим іншій стороні, а отримане нею або належне їй виконання 

стягується в дохід Республіки Білорусь [33].  

Як вбачається з наведеного, цивільне законодавству Республіки Білорусь 

уникає таких термінів як публічний порядок, засади правопорядку або інтереси 

держави і суспільства, фактично замінивши їх імперативними нормами 

законодавства. Аналогічні норми закріплюються у Цивільному кодексі 

Республіки Вірменія, статтею ст. 305 якого встановлено, що угода, яка не 

відповідає вимогам закону або інших правових актів, недійсна, якщо закон не 

встановлює, що така угода нікчемна, або не передбачає інших наслідків 

порушення [32].  

Іншої позиції дотримується цивільне законодавство Республіки Казахстан 

та Республіки Таджикистан. Зокрема, ч. 1 ст. 158 Цивільного кодексу Республіки 

Казахстан встановлює недійсність угоди, зміст якої не відповідає вимогам 

законодавства, а також вчинена з метою, що завідомо протирічить засадам 

правопорядку та моралі [35]. У свою чергу, ст. 194 Цивільного кодексу 

Республіки Таджикистан встановлює нікчемність угоди, яка вчинена з метою, що 

завідомо протирічить засадам правопорядку та моралі [39].  

Провівши аналіз особливостей обмеження договірної свободи категоріями 

«публічний порядок» та «засади правопорядку» в цивільному законодавстві 

Франції, Німеччини та Російської Федерації, необхідно перейти до аналогічних 

обмежень, які закріплені у національному законодавстві.  
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Чинне цивільне законодавство обмежує закріплений в положеннях ст. 3 

ЦК України принцип свободи договору категорією «інтереси держави і 

суспільства».  

Так, статтею встановлені загальні вимоги, додержання яких є необхідним 

для чинності правочину. Зокрема, ч. 1 ст. 203 ЦК України встановлено, що зміст 

правочину не повинен суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного 

законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним 

засадам. 

Отже, чинність (дійсність) правочину ставиться в залежність від 

додержання вимоги щодо відповідності його змісту інтересам держави і 

суспільства.  

Аналізуючи ч. 1 ст. 203 ЦК Україні перш за все треба виходити з того, що 

чинність і дійсність є взаємопов’язаними поняттями, які в аспекті правочину, у 

розумінні ст. 203 ЦК України мають однакове смислове навантаження і несуть 

ідентичні правові наслідки. Відповідно, нечинність правочину прирівнюється за 

підставами, наслідками, іншими ознаками до його недійсності [182, с. 267].  

При цьому під недійсним правочином у цивільному законодавстві 

прийнято розуміти дії, які внаслідок недотримання певних законодавчих вимог, 

не створюють бажаних юридичних наслідків.  

Так, А. Ю. Бабаскін пропонує під недійсним правочином розуміти дії 

фізичних і юридичних осіб, які хоч і спрямовані на встановлення, зміну чи 

припинення цивільних прав та обов’язків, але не створюють цих наслідків через 

невідповідність вчинених дій вимогам законодавства. Тобто недійсний правочин 

не в змозі викликати правові наслідки, наступу яких бажають сторони, однак 

може викликати наслідки, наступу яких сторони не передбачали і не бажали 

(наприклад, повернення отриманого майна, виникнення обов’язку відшкодувати 

збитки, моральну шкоду) [183, с. 238–239]. 

І. В. Давидова вважає, що недійсний правочин – це правочин, в якому 

недотримані умови передбачені законодавством, що відповідно до ЦК України 

спричиняє його нікчемність [47, с. 85]. 
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О. В. Семушина під недійсним правочином розуміє дії, що мають певний 

дефект з точки зору права та призводять до негативних правових наслідків, на 

які не було спрямовано волю сторін. Наслідком такого дефекту є недійсність 

правочину [164, с. 13].  

Отже, дії фізичних та юридичних осіб, що спрямовані на встановлення, 

зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків, не завжди будуть створювати 

бажані юридичні наслідки. Досягнення останніх можливе лише за умови, що 

зміст правочину не буде порушувати закріплені в цивільному законодавстві 

імперативні норми, інтереси держави і суспільства та його моральні засади. У 

випадках, коли зміст правочину суперечить вказаним вимогам, такий правочин 

буде вважатись недійсним та не створюватиме жодних юридичних 

наслідків [203, с. 97]. 

Необхідно зазначити, що категорія «інтереси держави і суспільства» 

вперше була закріплена в положеннях ст. 49 ЦК Української РСР 1963 року, яка 

встановлювалась недійсність угоди, укладеної з метою, що суперечить інтересам 

держави і суспільства.  

Стаття 49 ЦК України передбачала, що у разі укладення угоди з метою, 

завідомо суперечною інтересам соціалістичної держави і суспільства, при 

наявності умислу у обох сторін – в разі виконання угоди обома сторонами – в 

доход держави стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання угоди 

однією стороною з другої сторони стягується в доход держави все одержане нею 

і все належне з неї першій стороні на відшкодування одержаного. При наявності 

ж умислу лише у однієї з сторін все одержане нею за угодою повинно бути 

повернуто другій стороні, а одержане останньою або належне їй на 

відшкодування виконаного стягується в доход держави. 

У коментарях до ст. 49 ЦК УРСР зазначалось, що такі угоди являють собою 

серйозні і небезпечні порушення чинного законодавства, носять антисоціальний 

характер і посягають на істотні державні і суспільні інтереси. Саме публічний 

характер інтересів, які порушуються такими угодами, дозволяє говорити про їх 

антисоціальність. При цьому зверталась увага на те, що ст. 49 ЦК Української 
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РСР не дає визначення антисоціальних угод, а лише вказує на ті наслідки, що 

виникають в силу укладання такої угоди [181, с. 99].  

За таких умов, основні ознаки антисоціальних угод встановлювались за 

допомогою судової практики.  

Так, в п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику у справах про визнання угод недійсними» від 28 квітня 1978 року 

зазначалось, що дія даної норми розповсюджується на угоди, які порушують 

загальні принципи існуючого суспільного ладу. До них, зокрема, відносяться 

угоди, спрямовані на використання всупереч закону колективної, державної або 

чиєїсь приватної власності з корисливою метою, отримання громадянами 

нетрудових прибутків, використання майна, яке знаходиться в їх власності або 

користуванні, на шкоду інтересам суспільства, на незаконне відчуження землі 

або незаконне її використання, розпорядження або придбання всупереч 

встановленим правилам предметів, вилучення з обігу або обмежених в 

обігові [130].  

Разом з тим незважаючи на роз’яснення надане Пленумом Верховного 

Суду України, положення ст. 49 ЦК УРСР неодноразово критикувалась 

вітчизняними науковцями у зв’язку з відсутністю у її тексті конкретизованих 

критеріїв для класифікації угоди недійсною.  

Наприклад, О. В. Дзера вказував на те, що у судовій практиці зміст ст. 49 

ЦК УРСР також не отримав чіткого тлумачення, у зв’язку з чим суди навіть у 

радянський період дуже рідко визнавали недійсними угоди за правилами ст. 49 

ЦК УРСР, вдаючись до застосування передбачених нею санкцій лише у тому 

випадку, коли дій учасника недійсної угоди містили ознаки злочину. Науковець 

звернув увагу на те, що позиція судів щодо застосування ст. 49 ЦК УРСР 

змінювалась у залежності від соціально-політичної ситуації в країні. Так, згідно 

з першою редакцією п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 

28 квітня 1978 року «Про судову практику у справах про визнання угод 

недійсними» ст. 49 ЦК УРСР розповсюджувалась на угоди, які порушували 

основні принципи соціалістичного суспільного устрою, зокрема, направлені на 
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використання соціалістичної власності з корисною метою, отримання 

громадянином нетрудових доходів або використання майна, яке знаходиться у 

його приватній власності або користуванні на шкоду суспільства, на відчуження 

землі або незаконне її використання, розпорядження або придбання всупереч 

встановленим правилам речей, вилучених з обігу або обмежених в обігу. У свою 

чергу, згідно з п. 6 постанови Пленуму в редакції від 25 грудня 1992 року, до 

таких угод повинні відноситись угоди, які порушують основні принципи 

існуючого суспільного ладу, зокрема, направлені на використання всупереч 

закону колективної, державної або будь-якої іншої приватної власності з 

корисною метою (або інші угоди, відмічені у першій редакції п. 6 постанови). В 

подальшому, 25 травня 1998 року до п. 6 постанови Пленуму були внесені зміни, 

згідно яких дія ст. 49 ЦК УРСР повинна розповсюджуватись, зокрема, на угоди, 

які направлені на використання всупереч закону колективної, державної або 

приватної власності з корисною метою, ухилення фізичних та юридичних осіб 

від оподаткування доходів, використання майна, яке знаходиться в їх власності 

або користуванні на шкоду правам, свободам і гідності громадян, інтересам 

суспільства, на незаконне відчуження землі або незаконне її використання, 

розпорядження та придбання всупереч встановленим правилам речей, вилучених 

або обмежених в обігу. Остання позиція тлумачення ст. 49 ЦК УРСР також була 

сформована у Роз’ясненнях Вищого арбітражного суду України від 12 березня 

1999 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з 

визнанням угод недійсними» [48, с. 91].  

Аналізуючи вищезазначені зміни О. В. Дзера прийшов до висновку про те, 

що судова практика, незважаючи на впровадження ринкових реформ та 

демократизацію суспільних відносин, пішла шляхом занадто широкого та 

довільного тлумачення ст. 49 ЦК УРСР, зазначеному сприяла у тому числі і 

достатньо абстрактна конструкція її норм, яка не містила вичерпного або 

орієнтовного переліку складу конкретних правопорушень закону учасниками 

недійсної угоди [48, с. 92].  
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Підсумовуючи вищезазначене необхідно звернути увагу на наступні 

важливі моменти:  

По-перше, положення ст. 49 ЦК УРСР не містили орієнтовного переліку 

ознак для ідентифікації угод, зміст яких суперечив інтересам держави і 

суспільства. Відповідно, перелік антисоціальних угод формувався за допомогою 

судової практики, яка відносила угоди до вказаного переліку за умови, що зміст 

останніх порушував публічні інтереси.  

По-друге, порівняльний аналіз положень статті 484 та 49 ЦК УРСР 

дозволяє припустити, що приписи ст. 49 ЦК УРСР були спеціальними по 

відношенню до загальних правил встановлених ст. 48 ЦК УРСР. Іншими 

словами, ст. 49 ЦК УРСР – є спеціальним випадком недійсності угоди, яка не 

відповідає вимогам закону.  

По-третє, в переважній більшості дія ст. 49 ЦК України стосувалась 

порушень публічно-правових положень, це опосередковано підтверджується 

необхідністю доведення вини у формі умислу, що характерно для кримінальних 

та адміністративних правопорушень.  

В подальшому, 16 січня 2003 року в Господарському кодексі України була 

закріплена фактично ідентична «інтересам соціалістичної держави і суспільства» 

категорія «інтереси держави і суспільства»5.  

Відповідно до ч. 1 ст. 207 ГК України зобов’язання, що не відповідає 

вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам 

держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з 

порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної 

правосуб’єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного 

органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині. 

                                                 
4 Встановлювала недійсність угоди, яка не відповідала вимогам закону.  
5 Стаття 207 ГК України виключена з Господарського кодексу України на підставі Закону № 2275-VIII від 06 лютого 

2018 року, разом з тим деякі питання практики її застосування є корисними для розкриття теми цього 
дисертаційного дослідження.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#n402
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#n402
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З порівняльного аналізу актів цивільного та господарського законодавства 

вбачається, що положення ст. 207 ГК України були скопійовані з 

вищезазначених приписів ст. 49 ЦК УРСР.  

Як вбачається з редакції ст. 207 ГК України, остання також не містила 

переліку ознак за яким можна було б ідентифікувати угоду, яка вчинена з метою, 

що суперечить інтересам держави і суспільства. При цьому з положень ст. 207 

ГК України вбачається, що законодавець не ототожнює та розділяє зобов’язання, 

які не відповідають вимогам закону із зобов’язаннями, які вчинені з метою, що 

завідомо суперечить інтересам держави і суспільства. Відповідно, в даному 

випадку, як і в попередньому, можна допустити, що приписи ст. 207 ГК України 

– є спеціальним випадком недійсності зобов’язання, яка не відповідає вимогам 

закону.  

Судова практика застосування приписів ст. 207 ГК України виходила з 

того, що до господарських договорів, які підпадають під ознаки вищевказаної 

норми, слід відносити ті, що посягають на суспільні, економічні та соціальні 

основи держави і суспільства.  

Так, у п. 3.7 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 

29 травня 2013 року № 11 «Про деякі питання визнання правочинів 

(господарських договорів) недійсними» зазначено, що необхідною умовою для 

визнання господарського договору недійсним як такого, що завідомо суперечить 

інтересам держави і суспільства (ч. 1 ст. 207 ГК України), є наявність наміру хоча 

б у однієї з сторін щодо настання відповідних наслідків. До господарських 

договорів, що підпадають під ознаки відповідної норми, слід відносити ті, що 

посягають на суспільні, економічні та соціальні засади держави і суспільства і 

спрямовані, зокрема, на: (1) використання всупереч законові державної або 

комунальної власності; (2) незаконне заволодіння, користування розпорядження 

(у тому числі відчуження) об’єктами права власності українського народу – 

землею як основним національним багатством, що перебуває під особливою 

охороною держави, її надрами, іншими природними ресурсами (статті 14 та 15 

Конституції України); (3) відчуження викраденого майна; (4) виробництво і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1704
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1706
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1706
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відчуження певних об’єктів, вилучених або обмежених у цивільному обігу 

(відповідні види зброї, боєприпасів, наркотичних засобів, іншої продукції, що 

має властивості, небезпечні для життя та здоров’я громадян, тощо); 

(5) виготовлення і поширення літератури та іншої продукції, що пропагує війну, 

національну, расову чи релігійну ворожнечу; (6) приховування від 

оподаткування доходів, інше ухилення від сплати податків; (7) виготовлення чи 

збут підробних документів і цінних паперів; (8) незаконне вивезення за кордон 

валютних коштів, матеріальних чи культурних цінностей; (9) використання 

власного майна на шкоду інтересам суспільства, правам, свободі і гідності 

громадян. При цьому для прийняття рішення зі спору необхідно встановлювати, 

у чому конкретно полягала завідомо суперечна інтересам держави і суспільства 

мета укладення господарського договору, якою із сторін і в якій мірі виконано 

зобов’язання, а також наявність наміру у кожної із сторін. Наявність такого 

наміру у сторін (сторони) означає, що вони (вона), виходячи з обставин справи, 

усвідомлювали або повинні були усвідомлювати протиправність укладеного 

договору і суперечність його мети інтересам держави і суспільства та прагнули 

або свідомо допускали настання протиправних наслідків. Намір юридичної 

особи визначається як намір тієї посадової або іншої фізичної особи, яка 

підписала договір, маючи на це належні повноваження. За відсутності останніх 

наявність наміру у юридичної особи не може вважатися встановленою [122]. 

02 грудня 2010 року категорія «інтереси держави і суспільства» 

закріплюється Цивільному кодексі України (ч. 1 ст. 203 та ст. 228 ЦК України) в 

тій редакції, в якій існує по цей час.  

Очевидно, що закріплена в приписах статей 203 та 228 ЦК України 

категорія «інтереси держави і суспільства» є калькою із закріпленої в ст. 49 

ЦК УРСР категорії «інтереси соціалістичної держави і суспільства». 

Необхідно звернути увагу на те, що статті 203 та 228 ЦК України у своїй 

першій редакції не містили категорію «інтереси держави і суспільства», 

відповідні зміни були внесені до Цивільного кодексу України Законом України 

від 02 грудня 2010 року за № 2756-VI «Про внесення змін до деяких 
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законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу 

України» [121].  

В юридичній літературі з приводу зазначених змін неодноразово звертали 

увагу на дуже низький рівень законодавчої техніки, яка застосовувалась при 

внесенні змін до ст. 228 ЦК України. Зокрема, невдалу редакцію ст. 228 

ЦК України пов’язують з непродуманим механічним об’єднанням двох норм: 

попередньої редакції ст. 228 ЦК України та «реанімованої» ст. 49 ЦК УРСР 

1964 року [76, с. 66].  

Як нами зазначалось вище, очевидною метою включення до кодексу 

категорії «інтереси держави і суспільства» була необхідність реагування на 

випадки ухилення від оподаткування шляхом укладання фіктивних угод. 

Незважаючи на те, що зацікавленість держави у дотриманні правил 

оподаткування можна віднести до «публічних інтересів», такі нововведення 

гостро критикувались вітчизняними науковцями, у тому числі і з причин 

недоцільності зайвого перевантаження диспозитивних положень цивільного 

кодексу непритаманними йому публічно-правовими категоріями. 

Непрактичність такого кроку обґрунтовувалась нами у попередніх розділах цієї 

дисертації, зокрема, тим, що для боротьби з ухиленням від оподаткування цілком 

достатньо приписів ст. 234 ЦК України (фіктивна угода).  

Необхідно зазначити також те, що чинні редакції ч. 1 ст. 203 та ст. 228 

ЦК України увібрали в себе всі попередні проблеми щодо тлумачення та 

правозастосування, зокрема, які були притаманні ст. 49 ЦК УРСР та ст. 207 

ГК України. Адже конструкція статей 203 та 228 ЦК України не містить, як і 

конструкція ст. 49 ЦК УРСР та ст. 207 ГК України, хоча б приблизного переліку 

ознак, за якими можна ідентифікувати правочин, зміст якого суперечить 

інтересам держави і суспільства.  

Крім того, додались нові проблеми до вже існуючих. Зокрема, з 

буквального тлумачення ч. 1 ст. 203 ЦК України вбачається, що зміст правочину 

не повинен суперечити положенням цивільного кодексу та іншим актам 

законодавства. Таке обмеження договірної свободи лише актами цивільного 
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законодавства викликає багато запитань, оскільки поза межами правового 

регулювання залишаються правочини, зміст яких суперечить актам публічного 

законодавства.  

Слід визнати, що у вищезазначеному випадку редакції статей 48 та 49 

ЦК УРСР були більш вдалими, ніж чинна редакція ч. 1 ст. 203 ЦК України. Адже 

ст. 48 ЦК України передбачала недійсність тих угод, які суперечать закону (у 

тому числі публічного права) та не обмежувалась лише положеннями цивільного 

кодексу та актів цивільного законодавства. При цьому ст. 49 ЦК УРСР 

гармонійно доповнювала приписи ст. 48 ЦК України і встановлювала спеціальні 

випадки порушення закону, зокрема, шляхом укладання угоди з метою, завідомо 

суперечною інтересам соціалістичної держави і суспільства. 

Також вищезазначене внесення змін та закріплення у положеннях 

Цивільного кодексу України категорії «інтереси держави і суспільства» створило 

ще одну правову проблему. Зокрема, закріплення в чинній редакції ст. 228 

ЦК України категорії «інтереси держави і суспільства» певним чином 

ототожнило останню з категорією «публічний порядок». Крім того, з 

урахуванням внесених змін, виникли питання щодо кваліфікації 

«антипублічних» правочинів, а саме. 

По-перше, змінилась назва ст. 228 ЦК України з «Правові наслідки 

вчинення правочину, який порушує інтереси держави і суспільства» на «Правові 

наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з 

метою, що суперечить інтересам держави і суспільства.  

По-друге, згідно ч. 2 ст. 228 ЦК України наслідком правочину, якій 

порушує публічний порядок є недійсність, а згідно ч. 3 ст. 228 ЦК України 

правочин, який порушує публічний порядок та вчинений з метою, що суперечить 

інтересам держави і суспільства може бути визнаний недійсним. 

Таким чином, перші дві частини ст. 228 ЦК України стосуються 

правочинів, які порушують публічний порядок, що не співпадає з назвою статті. 

У свою чергу, третя частина ст. 228 ЦК України встановлює наслідки вчинення 

правочину, зміст якого суперечить інтересам держави і суспільства, що також не 
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співпадає з назвою статті в якій йдеться про правочин, який порушує публічний 

порядок та вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства. 

О. В. Дзера, досліджуючи чинну редакцію ст. 228 ЦК України, звернув 

увагу на частину першу з тексту якої вбачається, що фактично «антипублічними» 

угодами є ті, які порушують публічний порядок, однак нічого не йдеться про те, 

що вони одночасно є і такими, що протирічать інтересам держави і суспільства. 

Тобто можна припустити, що можуть бути угоди, які порушують публічний 

порядок, але не протирічать інтересам держави і суспільства. Однак назва ст. 228 

ЦК України ставить під сумнів такі припущення. Крім того, зміст частин 1 та 3 

ст. 228 ЦК України стали незбалансовані, оскільки в частині першій 

визначаються види угод, які порушують публічний порядок, а в частині третій 

визначаються правові наслідки угод, які не відповідають інтересам держави і 

суспільства та вчинених сторонами (стороною) з умислом. Таким чином, може 

скластись враження, що законодавець передбачив два різних види 

«антипублічних» угод, ще не відповідає назві статті [48, с. 95].  

Чинна редакція ст. 228 ЦК України та наведені вище аргументи 

зумовлюють необхідність дослідження в межах цієї дисертації як антипублічних 

правочинів, так і тих, зміст яких порушує інтереси держави, зокрема, з метою їх 

розмежування.  

Необхідно зазначити, що правочини, які порушують публічний порядок 

неодноразово були предметом наукових досліджень.  

Так, О. В. Перова досліджуючи недійсність правочинів, які порушують 

публічний порядок дійшла висновку про те, що під останнім необхідно розуміти 

встановлені на підставі закону положення про суспільні, соціальні та економічні 

основи співіснування у державі, які знаходяться у постійному розвитку, зміна яких 

не допускається волевиявленням осіб [106, с. 7]. 

І. В. Рущак зазначає, що правочин можна визначити таким, що порушує 

публічний порядок, якщо він спрямований на порушення публічно-правових 

нормативних актів держави, які визначають основи державного ладу, політичної 
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системи та економічної безпеки держави, і кваліфікований як злочин чи 

адміністративне правопорушення у встановленому законом порядку [162, с. 53].  

Л. В. Лічман звертає увагу на те, що порушення «публічного порядку» 

фактично стосується усіх суб’єктів права: людини, фізичної та юридичної особи, 

держави тощо. Відповідно може виникати у будь-якій сфері: соціальних 

відносин, економічних, кримінальних тощо. Критерій «публічний порядок» 

стосується усіх правовідносин, у тому числі податкових. Оскільки публічно-

правові відносини формуються публічно-правовими нормативними актами 

держави, які визначають засади державного ладу, політичної системи та 

економічної безпеки держави, тому порушення таких норм є порушенням 

публічного порядку [80, с. 128].  

М. М. Сібільов вважає, що правочини у контексті ч. 1 ст. 228 ЦК України 

порушують виключно публічно-правові норми, які одночасно становлять 

правопорушення у вигляді злочину чи адміністративно-правового делікту [165, 

с. 16].  

На думку М. М. Сібільова, аналіз правил, вміщених у ч. 1 ст. 228 

ЦК України, дає підстави стверджувати, що особи, які вчиняють правочини, що 

порушують публічний порядок, завжди порушують певні публічно-правові 

норми, а їх дії мають ознаки правопорушення (злочину чи адміністративного 

правопорушення). Саме тому наслідки таких дій мають передбачатися не в 

ЦК України, який є кодексом приватного права, а в Кримінальному кодексі 

України чи Кодексі України про адміністративні правопорушення. Оскільки ж ці 

діяння здійснюються з використанням формальних ознак правочину, Цивільний 

кодекс як кодекс приватного права вказує на їх нікчемність [166, с. 78].  

Н. С. Кузнєцова звертає увагу на те, що перелік ознак антипублічних 

правочинів сформований як вичерпний, у зв’язку з чим за межами ст. 228 

ЦК України залишилось багато правочинів, які раніше кваліфікувались як 

недійсні за статтями 48 та 49 ЦК УРСР [76, с. 62].  

На наш погляд, правочин може вважатись таким, що порушує публічний 

порядок виключно і випадках, коли він був спрямований на порушення 
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конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження 

майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, 

територіальної громади, незаконне заволодіння ним.  

Така позиція підтверджується чинною редакцією ч. 1 ст. 203 ЦК України, 

яка містить виключний перелік порушень, які за задумом законодавця 

відносяться до таких, що порушують публічний порядок. Як вбачається з 

приписів ст. 228 ЦК України, остання виділяє лише дві категорії порушень, за 

наявності яких правочин вважається нікчемним у зв’язку з порушенням 

публічного порядку, це: (1) правочини, спрямовані на порушення 

конституційних прав і свобод людини і громадянина; (2) правочини, спрямовані 

на знищення, пошкодження майна суб’єктів цивільного права.  

У цьому контексті слід звернути увагу не те, що під визначення ч. 1 ст. 228 

ЦК України не підпадають вищезазначені порушення публічно-правових 

нормативних актів держави, які визначають основи державного ладу, політичної 

системи та економічної безпеки держави, і кваліфіковані як злочин чи 

адміністративне правопорушення у встановленому законом порядку.  

З цього приводу цікавою є позиція А. Є. Кубко, який вважає, що 

визначення у ч. 1 ст. 229 ЦК України антипублічного правочину не охоплює всі 

можливі випадки порушення публічного порядку.  

Так, А. Є. Кубко звертає увагу на незрозумілість критеріїв, якими 

керувався законодавець при віднесенні до випадків порушення публічного 

порядку лише порушення конституційних прав громадян, пошкодження та 

незаконне привласнення чужого майна. В дійсності можлива велика кількість 

порушень, що безпосередньо не пов’язані з посяганням на конституційні права 

або заволодіння майном, знищенням чи пошкодженням матеріальних цінностей. 

Тим не менш, такого роду правопорушення нерідко ставлять під загрозу 

суспільну безпеку, національну економіку, функціонування державної влади і 

зачіпають, як правило, не окремих суб’єктів або організації, а невизначене коло 

учасників суспільних процесів. Достатньо назвати, наприклад, порушення у 

фінансові, податковій сфері, в галузі валютного регулювання, економічної 
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конкуренції та ін. Очевидно, що у ряді випадків даного роду протиправні дії 

тягнуть за собою навіть більш високу соціальну небезпеку, ніж передбачені у 

ст. 228 ЦК України. Незважаючи на це, законодавець при конструюванні 

правового механізму захисту публічного порядку оминув увагою зазначені 

правопорушення.  

На думку А. Є. Кубко, захист публічного порядку, якщо останній 

розглядається лише як сукупність прав громадян та безперешкодне володіння 

майном, може залишатись в межах загальних юридичних механізмів протидії 

порушення законодавства в цілому і не вимагає спеціальної нормативної 

регламентації. А сам публічний порядок в такому випадку не потребує 

«піднесення до рангу» особливого об’єкта правового захисту порівняно з іншими 

об’єктами, на які можуть посягати учасники цивільно-правових відносин, 

порушуючи законодавство [73, с. 66–67].  

Отже, як вбачається з вищезазначеного, науковці вважають недоцільним 

обмеження порушень публічного порядку виключно випадками порушення 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження 

майна фізичної або юридичної особи, держави, територіальних громад, 

незаконне заволодіння таким майном. Разом з тим на наш погляд, розширення 

випадків порушення публічного поряду можливе лише за умови внесення 

відповідних змін до чинної редакції ч. 1 ст. 228 ЦК України.  

Як правильно зазначає з цього приводу Х. В. Майкут, сучасна практика 

застосування цивільного законодавства України виявляє дедалі більше прогалин 

у правовому регулюванні відносин, пов’язаних з вчиненням і виконанням 

правочинів, які порушують публічний порядок, та застосування наслідків їх 

недійсності. Зважаючи на це, найбільш оптимальним шляхом вирішення 

зазначеної проблеми може бути лише законодавчий перегляд положень ст. 228 

ЦК України [81, с. 230].  

На нашу думку, випадки порушення публічного порядку повинні 

обмежуватись виключно чинною редакцією ч. 1 ст. 228 ЦК України. В усіх інших 

випадках порушення закріплених в законі публічних інтересів, які безпосередньо 
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не пов’язані з посяганням на конституційні права або заволодіння майном, 

знищенням чи пошкодженням матеріальних цінностей, мова може йти не про 

порушення публічного порядку, а про порушення інтересів держави і 

суспільства. На наш погляд, остання категорія охоплює всі порушення публічних 

інтересів, за винятком тих, перелік яких наведений у ч. 1 ст. 228 ЦК України.  

Така позиція підтверджується судовою практикою, а саме. 

У п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 

2009 року № 9 «Про судову практику розгляду справ про визнання правочинів 

недійсними» зазначено, що під правочинами, які порушують публічний порядок 

слід розуміти ті, що: (1) спрямовані на порушення конституційних прав і свобод 

людини і громадянина; (2) спрямовані на знищення, пошкодження майна 

фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, 

територіальної громади, незаконне заволодіння ним. На думку суду, такими є 

правочини, що посягають на суспільні, економічні та соціальні засади держави, 

зокрема: правочини, спрямовані на використання всупереч закону комунальної, 

державної або приватної власності; правочини, спрямовані на незаконне 

відчуження або незаконне володіння, користування, розпорядження об’єктами 

права власності українського народу – землею як основним національним 

багатством, що перебуває під особливою охороною держави, її надрами, іншими 

природними ресурсами (ст. 14 Конституції України); правочини щодо 

відчуження викраденого майна; правочини, що порушують правовий режим 

вилучених з обігу або обмежених в обігу об’єктів цивільного права тощо. Усі 

інші правочини, спрямовані на порушення інших об’єктів права, передбачені 

іншими нормами публічного права, не є такими, що порушують публічний 

порядок [131].  

З наведеного вбачається, що Пленум Верховного Суду України обмежує 

правочини, які порушують публічний порядок виключно чинною редакцією ч. 1 

ст. 228 ЦК України. У той час, як всі інші правочини, що спрямовані на 

порушення інших об’єктів права, які передбачені іншими нормами публічного 

права, на думку суду не є такими, що порушують публічний порядок.  
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При цьому слід звернути увагу на те, що перелік антипублічних правочинів 

наведених у постанові Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 

2009 року № 9 «Про судову практику розгляду справ про визнання правочинів 

недійсними» мало чим відрізняється від наведеного у постанові Пленуму 

Верховного Суду України «Про судову практику у справах про визнання угод 

недійсними» від 28 квітня 1978 року переліку антисоціальних правочинів. Тобто 

фактично одні і ті ж правочини в першому випадку вважаються такими, що 

порушують публічний порядок, а в другому порушують «інтереси держави і 

суспільства».  

З цього приводу слід зазначити, що в деяких випадках судова практика 

ототожнює категорії «інтереси держави і суспільства» та «публічний порядок». 

Це вбачається з ухвали Вищого адміністративного суду України від 25 листопада 

2010 року № К-6248/07 в якій зазначено, що згідно з ч. 1 ст. 207 ГК України, якщо 

господарське зобов’язання визнано недійсним як таке, що вчинено з метою, яка 

завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то за наявності наміру в 

обох сторін – у разі виконання зобов’язання обома сторонами – в доход держави 

за рішенням суду стягується все одержане ними за зобов’язанням, а в разі 

виконання зобов’язання однією стороною з другої сторони стягується в доход 

держави все одержане нею, а також усе належне з неї першій стороні на 

відшкодування одержаного. У разі наявності наміру лише в однієї зі сторін усе 

одержане нею повинно бути повернене другій стороні, а одержане останньою 

або належне їй на відшкодування виконаного стягується за рішенням суду в 

доход держави. На думку суду, наведену норму слід застосовувати з 

урахуванням того, що відповідно до ст. 228 ЦК України правочин, учинений з 

метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, водночас є 

таким, що порушує публічний порядок, а отже, – нікчемним [177].  

На наш погляд, наведена вище позиція Вищого адміністративного суду 

України є дискусійною. Ми вважаємо більш правильною позицію 

Т. М. Карнауха, згідно з якою, поняття «порушення публічного порядку» та 

«суперечливість інтересам держави і суспільства» можна розглядати як 



114 

однопорядкові, але вміщені в різних нормативно-правових актах. Тому вони 

мають застосовуватись кожне само по собі: в необхідних випадках – за наявності 

порушення публічного порядку правочин має вважатись нікчемним згідно зі 

ст. 228 ЦК України, в інших випадках за наявності суперечності інтересам 

держави і суспільства правочин має визнаватись недійсним згідно зі ст. 207 

ГК України [65, с. 106].  

Підсумовуючи вищенаведене слід зазначити, що чинне законодавство 

України, незважаючи на назву ст. 228 ЦК України6, не дає правових підстав для 

повного ототожнення категорій «інтереси держави і суспільства» та «публічний 

порядок». Ми вважаємо, що мова про невідповідність змісту правочину 

інтересам держави і суспільства може йти лише в тих випадках, коли 

порушуються закріплені у чинному законодавстві публічні інтереси, що не 

підпадають під перелік порушень публічного порядку, який наведений у ч. 1 

ст. 228 ЦК України. Тобто порушення публічного порядку необхідно розглядати 

вузько, виключно в межах ч. 1 ст. 228 ЦК України, як спеціальний випадок 

порушення інтересів держави і суспільства.  

Правильність вищенаведеного висновку опосередковано підтверджується 

чинної редакцією ч. 1 ст. 203 ЦК України, а саме. 

Згідно з ч. 1 ст. 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити 

цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам 

держави і суспільства, його моральним засадам. Вказана «суперечність» 

відповідно до ст. 215 ЦК України є підставою для визнання правочину 

недійсним.  

Очевидно, що в даному випадку інтереси держави і суспільства виконують 

охоронну функцію саме публічних інтересів, які здебільшого знайшли своє 

закріплення у публічних галузях права. При цьому порушення останніх, як 

вбачається з буквального тлумачення ч. 1. ст. 203 ЦК України, не є підставою 

для визнання правочинів недійсними, оскільки ч. 1 ст. 203 ЦК України ставить 

                                                 
6 Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить 
інтересам держави і суспільства.  
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дійсність правочину в залежність від його відповідності: (1) положенням 

цивільного кодексу; (2) положенням актів цивільного законодавства; 

(3) інтересам держави і суспільства; (4) моральним засадам суспільства.  

Вищий господарський суд України з цього приводу зазначив, що в судовій 

практиці часто виникають спори про визнання договорів недійсними з підстав їх 

суперечності актам законодавства, яке не є цивільним (антимонопольного, 

податкового тощо). У зв’язку з цим, виникає питання щодо правомірності 

визнання судом недійсними правочинів у зазначених випадках на підставі норм 

ЦК України. Вирішуючи це питання необхідно виходити з того, що поняття 

правочину є цивільно-правовим поняттям. Тому і норми про недійсність тих чи 

інших правочинів є цивільно-правовими. Разом з тим закони часто містять 

норми, які відносяться до різних галузей права. Зокрема, закон публічно-

правової направленості може містити окремі цивільно-правові норми. Тому, 

якщо такий закон містить норми, які встановлюють умови недійсності 

правочину, то такі норми підлягають застосуванню [124].  

З наведеного вбачається, що судова практика дотримується позиції, згідно 

з якою, недійсність правочину встановлюється виключно цивільно-правовими 

нормами. На наш погляд, така позиція є спірною, оскільки важко уявити собі 

ситуацію, за якою умови правочину порушують публічно-правові норми і при 

цьому залишаються дійсними. Зокрема, предметом таких правочинів можуть 

бути дії, які становлять склад адміністративних проступків або кримінальних 

злочинів. Наприклад, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі 

порушують право державної власності на надра (ст. 47 КУпАП) або які 

направленні на протиправне заволодіння майном підприємства, установи, 

організації (ст. 206-2 КК України). В зазначених прикладах адміністративне та 

кримінальне законодавство України обмежується встановленням відповідних 

санкцій за вчинення вказаних правопорушень, але при цьому абсолютно ніяк не 

реагує на самі правочині. Очевидно, що було б правильним, щоб останні 

визнавались недійсними в порядку ч. 1 ст. 203 ЦК України, зокрема з підстав 
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суперечності їх змісту публічно-правовим інтересам (інтересам держави і 

суспільства). 

На наш погляд, положення ст. 203 ЦК України щодо інтересів держави і 

суспільства повинні застосовуватись в тих випадках, коли норми публічного 

права засуджують ту чи іншу угоду, при цьому не встановлюють її нікчемність. 

Очевидно, що в більшості випадків такі угоди будуть інструментами вчинення 

кримінального злочину або адміністративного проступку [194, с. 5].  

Наведена вище позиція також підтверджується судовою практикою, 

зокрема, Пленум Верховного Суду України у п. 2 своєї постанови від 

06 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про 

визнання правочинів недійсними» роз’яснив, що зміст правочину не повинен 

суперечити положенням також інших, крім актів цивільного законодавства, 

нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до Конституції України [131].  

Ми погоджуємось з позицією авторів науково-практичного коментарю до 

Цивільного кодексу України, які вважають невдалою редакцію ч. 1 ст. 203 

ЦК України. Зокрема, на їх думку, є підстави вважати, що сучасна редакція 

наведеної норми є наслідком технічних чи редакційних помилок, адже в проекті 

Цивільного кодексу України від 05 липня 1997 року зазначалось, що «зміст 

правочину не може суперечити положенням закону, інших правових актів, що є 

обов’язковими для сторін, а також моральним засадам суспільства» (ст. 193 

проекту). З урахуванням зазначеного, ч. 1 ст. 203 ЦК України вимагає адекватних 

змін шляхом розширення кола актів законодавства, яким має відповідати 

правочин [180, с. 171].  

У вищезазначеному контексті слід звернути увагу на закріплену у ч. 1 

ст. 203 ЦК України категорію «інтереси держави і суспільства», зокрема на те, 

що остання закріплена в цивільному законодавстві з метою захисту публічних 

інтересів. За таких умов, є всі підстави вважати правочин, зміст якого суперечить 

публічно-правовим нормам (публічним інтересам), недійсним у відповідності до 

приписів ст. 215 та ч. 1 ст. 203 ЦК України, зокрема, як такий, що суперечить 

інтересам держави і суспільства. При цьому під останніми, як вже зазначалось 
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вище, необхідно розуміти ті публічні інтереси, які знайшли своє законодавче 

закріплення в актах публічного законодавства у вигляді відповідних 

імперативних норм. Зокрема, це приписи кримінального, адміністративного, 

податкового, митного права, тобто закони, які забезпечують нормальну 

соціальну, економічну та політичну життєдіяльність держави.  

Необхідно звернути увагу на те, що з аналізу положень ч. 1 ст. 203 

ЦК України вбачається, що зміст правочину не може суперечити: (1) вимогам 

ЦК та іншим актам цивільного законодавства; (2) інтересам держави і 

суспільства; (3) його моральним засадам. Наведене дозволяє зробити висновок 

про те, що законодавець не ототожнює категорію «інтереси держави і 

суспільства» з положеннями цивільного законодавства. Таким чином, 

невідповідність змісту правочину інтересам держави і суспільства є спеціальним 

випадком недійсності правочинів. Зазначене підтверджується також і тим, що 

законодавець розрізняє правові наслідки вчинення правочину, який порушує 

вимоги цивільного законодавства та інтересів держави і суспільства. Зокрема, 

згідно з ч. 3 ст. 228 ЦК України спеціальними правовими наслідками вчинення 

правочину, зміст якого суперечить інтересам держави і суспільства, є його 

недійсність та конфіскація всього одержаного за правочином (за наявності 

умислу у сторін) [201, с. 47].  

Окрім того, слід звернути увагу також і на те, що чинний Цивільний кодекс 

України не містить положень, які встановлюють недійсність правочину 

внаслідок порушення публічно-правових приписів. Відповідно, за таких умов 

звернення до закріпленої у ч. 1 ст. 203 ЦК України категорії «інтереси держави і 

суспільствам» є єдиною можливістю визнати недійсним антисоціальний 

правочин.  

Слід погодитись з З. В. Ромовською, яка вважає, що в цивільному кодексі 

необхідно уточнити, якім саме нормам права не повинен суперечити правочин, а 

також чітко визначити, чого саме це буде стосуватись: змісту, форми, способу 

укладання чи інших вимог, які ставляться до нього. Зокрема, вона вважає, що це 

повинно стосуватись виключно імперативних норм [159, с. 17].  
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З огляду на вищезазначене, ч. 1 ст. 203 ЦК України треба тлумачити з 

урахуванням положень ч. 3 ст. 6 ЦК України, з якої вбачається, що тільки 

імперативні норми встановлюють правила, які не можуть бути змінені сторонами 

в договорі. Відповідно, саме імперативними нормами обмежується 

проголошений у ст. 3 ЦК України принцип свободи договору. На думку 

науковців, таке встановлення меж договірної свободи в цивільному праві 

необхідно для забезпечення балансу інтересів усіх учасників цивільного обігу, 

захисту суспільної моралі, інтересів держави та суспільства [8, с. 275].  

Підсумовуючи необхідно зазначити, що першою та основною ознакою 

правочину, зміст якого суперечить інтересам держави і суспільства є його мета. 

Іншими словами, направленість на порушення публічних інтересів (норм 

публічного права) і є основною ознакою ідентифікації правочинів, зміст яких 

суперечить публічному порядку (інтересам держави і суспільства) [19, с. 12].  

Однак, однієї вищезазначеної ознаки не достатньо для кваліфікації 

антисоціального правочину, оскільки існують випадки, коли порушення змістом 

правочину імперативних норм публічного права не буде підставою для його 

недійсності.  

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Стретч проти Сполученого 

Королівства» («Stretch vs The United Kingdom») у своєму рішенні визнав, що 

наявність порушень з боку органу публічної влади імперативних норм, при 

укладенні договору щодо майна, не може бути підставою для позбавлення іншої 

особи цього майна за умови, що вона не вчинила жодних порушень. Зокрема, 

Європейський суд з прав людини дійшов висновку про порушення ст. 1 Першого 

протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, 

оскільки особу позбавили права на його майно лише з тих підстав, що порушення 

були вчинені з боку публічного органу, а не громадянина. Тобто відбулось 

непропорційне втручання у право заявника на мирне володіння своїм 

майном [151].  

В подальшому Верховний Суд України у своїй постанові від 14 березня 

2007 року з посиланням на вищезазначене рішення Європейського Суду з прав 
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людини звернув увагу на те, що самі по собі допущені органами публічної влади 

порушення при визначенні умов та порядку приватизації не можуть бути 

безумовною підставою для визнання приватизаційних договорів недійсними, 

повернення приватизованого майна державі в порушення права власності 

покупця, якщо вони не допущені внаслідок винної, протиправної поведінки 

самого покупця [113].  

Отже, існує практична необхідність у встановленні інших, додаткових 

ознак правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства.  

На наш погляд, другою необхідною ознакою правочину, зміст якого 

порушує інтереси держави і суспільств є вина у формі умислу. Така позиція 

підтверджується чинною редакцією ч. 3 ст. 228 ЦК України, згідно з якою, вина 

у формі умислу є необхідною ознакою правочину, зміст якого суперечить 

інтересам держави і суспільства. Тобто приписи ст. 228 ЦК України ставлять 

визнання правочину, зміст якого суперечить інтересам держави і суспільства 

недійсним в залежність від вини сторін.  

Такої ж позиції дотримується судова практика. Зокрема, Вищий 

адміністративний суд України у своєму інформаційному листі від 02 червня 

2011 року за № 742/11/13-11 зазначив, що умовою для визнання недійсним 

правочину, який суперечить інтересам держави та суспільства, є встановлення 

умислу в діях осіб, які уклали такий правочин. При цьому носіями 

протиправного умислу юридичних осіб-сторін такого правочину є посадові 

особи цих юридичних осіб. Відповідні обставини повинні бути відображені в 

мотивувальній частині судового рішення про визнання недійсним правочину як 

такого, що вчинений юридичними особами із завідомо суперечною інтересам 

держави та суспільства метою. Зокрема, слід установити персоналії посадових 

осіб, у яких виник умисел на вчинення протиправного правочину, зміст їх 

умислу, обставини, за яких такий умисел виник, тощо. При цьому варто мати на 

увазі, що обов’язковість установлення умислу поширюється лише на визнання 

недійсними правочинів, вчинених із метою, що суперечить інтересам держави та 

суспільства (ч. 3 ст. 228 Цивільного кодексу України) [57]. 
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Разом з тим встановлення в діях контрагентів за правочином вини у формі 

умислу пов’язане з певними труднощами, в першу чергу це відсутність 

визначення умислу у цивільному законодавстві та процесуальних механізмів у 

суду цивільної юрисдикції для встановлення умислу в діях сторін правочину.  

Так під виною у цивільному праві прийнято розуміти психічне ставлення 

особи до своїх протиправних дій чи бездіяльності та їх наслідків. Вина є 

складовим елементом цивільного правопорушення. Цивільне право розрізняє 

вину у формі умислу і необережності, умисел характеризується тим, що особа, 

яка вчиняє цивільне правопорушення, передбачає або свідомо допускає його 

наслідки. 

Слід зазначити, що цивільне-процесуальне законодавство не містить 

процесуальних механізмів для встановлення умислу в діях сторін 

антисоціального правочину. Можна допустити, що саме з цих причин наявність 

умислу повинна бути підтверджена вирком суду, тобто суд цивільної юрисдикції 

повинен виходити з встановленого в іншому процесі преюдиціального факту. 

Разом з тим необхідно враховувати, що доведення вини у формі умислу не 

обмежується виключно вироком суду у кримінальній справі. На наш погляд, 

доказом на підтвердження умислу та мети, що суперечить інтересам держави і 

суспільства можуть бути будь-які дані, на підставі яких суд встановлює 

наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і 

заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи (ч. 1 ст. 76 ЦПК України). Наприклад, доказом порушення 

інтересів держави і суспільства може бути постанова суду про притягнення до 

адміністративної відповідальності.  

Отже, при кваліфікації правочину за ст. 228 ЦК України має враховуватись 

вина у формі умислу, яка виражається у намірі порушити інтереси держави і 

суспільства з боку сторін (або сторони) такого правочину.  

Таким чином, для кваліфікації антисоціального правочину необхідно 

встановити його юридичний склад у вигляді: (1) мети, яка полягає у волевиявленні 

сторін на порушення публічних інтересів; (2) вини у формі умислу. Відповідно, 
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відсутність у сторін правочину мети або вини призведе до неможливості 

кваліфікації правочину за ч. 1 ст. 203 та ч. 3 ст. 228 ЦК України як 

антисоціального.  

Окремо необхідно приділити увагу наслідкам укладання правочину, зміст 

якого суперечить інтересам держави і суспільства, а саме.  

Відповідно до ч. 3 ст. 228 ЦК України, у разі недодержання вимоги щодо 

відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам 

такий правочин може бути визнаний недійсним. Якщо визнаний судом недійсний 

правочин було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і 

суспільства, то при наявності умислу у обох сторін – в разі виконання правочину 

обома сторонами – в дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними 

за угодою, а в разі виконання правочину однією стороною з іншої сторони за 

рішенням суду стягується в дохід держави все одержане нею і все належне – з неї 

першій стороні на відшкодування одержаного. При наявності умислу лише у однієї 

із сторін все одержане нею за правочином повинно бути повернуто іншій стороні, а 

одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного за рішенням суду 

стягується в дохід держави. 

Як вбачається з вищенаведеної норми, правочини, зміст яких суперечать 

інтересам держави і суспільства може бути визнана судом недійсною. З цього 

приводу Н. С. Кузнєцова звернула увагу на те, що ч. 3 ст. 228 ЦК України вносить 

корективи в кваліфікацію недійсних правочинів. Зокрема, з’явився новий різновид 

недійсних правочинів, які можуть бути визнані судом недійсними у випадку, якщо 

вони порушують інтереси держави і суспільства. Разом з тим такий склад правочинів, 

якщо законодавець вважає за необхідне його введення у правове поле, цілком 

вміщується у розуміння нікчемних правочинів [76, с. 67].  

Крім того, необхідно звернути увагу на те, що чинне цивільне законодавство 

України встановлює загальні та спеціальні наслідки недійсності правочинів. Так, 

Пленум Вищого господарського суду України у п. 2.1 своєї постанови від 

29 травня 2013 року № 11 «Про деякі питання визнання правочинів 

(господарських договорів) недійсними» роз’яснив, що загальні підстави і 
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наслідки недійсності правочинів (господарських договорів) встановлені 

статтями 215 та 216 ЦК України та статтями 207 та 208 ГК України. Правила, 

встановлені цими нормами, повинні застосовуватися господарськими судами в 

усіх випадках, коли правочин вчинений з порушенням загальних вимог частин 1–

3 та 5 ст. 203 ЦК України і не підпадає під дію інших норм, які встановлюють 

підстави та наслідки недійсності правочинів, зокрема, статей 228, 229, 230, 232, 

234, 235, 1057-1 ЦК України [122]. 

З огляду на вищенаведене, до недійсних правочинів, зміст яких суперечить 

інтересам держави і суспільства не застосовуються загальні наслідки 

недійсності, оскільки вони підпадають під дію ст. 228 ЦК України. Спеціальним 

наслідком укладання правочину, що суперечить інтересам держави і суспільства 

та його моральним засадам, є встановлена ч. 3 ст. 228 ЦК України конфіскація.  

З приписів ч. 3 ст. 228 ЦК України вбачається, що застосування конфіскації 

можливе лише у разі наявності у сторін (сторони) мети та умислу на укладання 

правочину, який суперечить інтересам держави і суспільства.  

О. О. Кот звертає увагу на те, що суди ототожнюють вищевказані поняття 

(мету та умисел). Вони, як правило, не досліджують питання про наявність у 

сторін правочину мети, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства. 

Натомість в судових рішеннях превалює позиція, згідно з якою відсутність 

доказів вини, зокрема, винесення судом вироку, що набрав законної сили щодо 

винної особи, зумовлює і відсутність мети, що завідомо суперечить інтересам 

держави і суспільства. Вочевидь, така позиція зумовлена, передусім позицією 

Верховного суду України, яка не вказує на необхідність дослідження мети 

вказаного правочину. На думку вченого, з практичної точки зору такій підхід 

можна визнати виправданим, більш того, зумовленим самим законодавцем. 

Адже, з одного боку, для застосування наслідків недійсності правочину, 

передбачених ч. 3 ст. 228 ЦК України, необхідно довести наявність юридичного 

складу у вигляді мети, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, 

а з другого, суди позбавлені процесуальної можливості під час розгляду 

відповідного спору встановити наявність чи відсутність такого юридичного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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складу. Водночас відсутність хоча б одного з таких елементів (мети або умислу) 

зумовлює неможливість застосування наслідків недійсності правочинів, 

передбачених ч. 3 ст. 228 ЦК України. Тому позиція судів, за якою позивач у 

таких справах повинен надати докази наявності і мети, і умислу, що встановлені 

в межах кримінальної справи та закріплені у вироку суду, що набрав законної 

сили, є цілком обґрунтованою [72, с. 99].  

Окремо слід приділити увагу правозастосовній практиці статей 203 та 228 

ЦК України щодо розгляду судових справ про визнання правочинів недійсними. 

Адже судова практика є критерієм перевірки істинності права і закону, якщо закон і 

практика йдуть різними шляхами, то або недолугий (мертвонароджений) закон, або 

практика керується суб’єктивними чинниками при винесенні рішення у конкретних 

справах [184, с. 105].  

Отже, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень України станом 

на липень 2018 року у провадженні судів першої інстанції знаходяться близько 

5067 господарських та цивільних справ про визнання правочинів недійсними. 

Судами прийнято 248 рішень у справах про визнання правочинів недійсними 

внаслідок порушення приписів статей 203 та 228 ЦК України, з яких переважна 

більшість про відмову у задоволенні позову7.  

Як свідчать матеріали судової практики, суди відмовляють у задоволенні 

позовних вимог з причин недоведеності мети на порушення публічних інтересів та 

відсутності вироку суду, постановленого у кримінальному провадженні, як доказу 

вини, яка має враховуватись при кваліфікації правочинів за ст. 228 ЦК України. 

Тобто суди в основному відмовляють у задоволенні позовних вимог через 

недоведеність наявності основних ознак, які дозволяють кваліфікувати правочин як 

антисоціальний. Зокрема, такими є рішення Господарського суду м. Києва від 

01 березня 2018 року у справі № 910/23349/17 [138], від 21 червня 2017 року у справі 

№ 910/6380/17 [141], від 28 листопада 2017 року у справі № 910/17839/17 [144], від 

                                                 
7 Тут і в подальшому дані встановлено на підставі аналізу наявних у Єдиному державному реєстрі судових рішень 
за період з 01 січня 2017 року по 31 липня 2018 року. Зокрема, досліджувались рішення у господарських та 
цивільних справах. 
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26 квітня 2017 року у справі № 910/127/17 [139], від 06 грудня 2017 року у справі 

№ 910/18441/17 [145], від 19.01.2016 № 910/29640/15 [146]. 

З іншої сторони в якості прикладів задоволення позовних вимог про визнання 

правочинів недійсними за статтями 203 та 228 ЦК України можна зазначити рішення 

Господарського суд Хмельницької області від 10 травня 2018 року у справі 

№ 924/1280/17. Так, суд обґрунтовуючи своє рішення зазначив, що оспорювана угода 

за своїм змістом суперечить актам цивільного законодавства, інтересам держави і 

суспільства, а тому полягає визнанню недійсною відповідно до статей 203, 215, 228 

ЦК України, оскільки в порушення вимог ст. 18 Лісового кодексу України 

земельну ділянку надано для здійснення рекреаційної діяльності без рішення 

відповідного органу виконавчої влади та погодження [148].  

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 24 січня 2018 року 

у справі № 925/1393/17 визнано правочин про залік зустрічних вимог недійсним 

у зв’язку з тим, що останній суперечить приписам ч. 3 ст. 228 ЦК України та ч. 1 

ст. 207 ГК Україні. У мотивувальній частині рішення суд зазначив, що 

необхідною умовою для визнання господарського договору недійсним як такого, 

що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, є наявність наміру хоча 

б у однієї з сторін щодо настання відповідних наслідків. Для прийняття рішення 

зі спору необхідно встановлювати, у чому конкретно полягала завідомо 

суперечна інтересам держави і суспільства мета укладення господарського 

договору, якою із сторін і в якій мірі виконано зобов’язання, а також наявність 

наміру у кожної із сторін. Як вбачається з викладеного, завідомо суперечна 

інтересам держави і суспільства мета вчинення одностороннього правочину 

щодо зарахування зустрічних однорідних вимог і його наслідки полягала у тому 

щоб обійти встановлений Законом України «Про електроенергетику» і 

«Правилами користування електричною енергією» порядок оплати поставленої 

електричної енергії, оплатити її без використання передбаченого цим порядком 

рахунку із спеціальним режимом використання енергопостачальника і тим 

самим уникнути перерахування коштів із такого поточного рахунку за 

відповідним алгоритмом оптового ринку електричної енергії та залишити усю 
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отриману публічним акціонерним товариством Черкасиобленерго суму коштів 

фінансової допомоги у своєму розпорядженні, що призвело до неотримання 

іншими учасниками оптового ринку електричної енергії України своїх частин від 

цієї суми коштів згідно з алгоритмом. Наявність таких намірів у відповідачів є 

очевидною, оскільки вони усвідомлювали або повинні були усвідомлювати 

протиправність зарахування зустрічних однорідних вимог у спірних 

правовідносинах і суперечність його мети інтересам держави і суспільства та 

прагнули настання вказаних вище протиправних наслідків [143]. Аналогічне 

рішення було прийняте Господарським судом Черкаської області 23 лютого 

2017 року у справі № 925/6/17 [150].  

Рішенням Господарського суду Львівської області від 11 грудня 2017 року 

у справі № 914/2688/13 визнано недійсним договір купівлі-продажу та 

зобов’язано повернути майно. При прийняті такого рішення суд виходив з того, 

що майно було відчужено без згоди уповноваженого на це органу [136].  

Рішенням Господарського суду м. Києва від 24 жовтня 2017 року у справі 

№ 910/127/17 визнано недійсним договір поставки. При прийнятті рішення суд 

виходив з того, що при укладанні оспорюваного договору були порушені 

приписи Закону України «Про здійснення державних закупівель», Закону 

України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» та договір є таким, що суперечить інтересам держави 

та суспільства. При цьому суд зазначив, що необхідною умовою для визнання 

господарського договору недійсним як такого, що завідомо суперечить інтересам 

держави і суспільства, є наявність наміру хоча б у однієї з сторін щодо настання 

відповідних наслідків. Відповідно, для прийняття рішення зі спору необхідно 

встановити, у чому конкретно полягає завідомо суперечна інтересам держави і 

суспільства мета укладення господарського договору, якою із сторін і в якій мірі 

виконано зобов’язання, а також наявність наміру у кожної із сторін. Наявність 

такого наміру у сторін (сторони) означає, що вони (вона), виходячи з обставин 

справи, усвідомлювали або повинні були усвідомлювати протиправність 

укладеного договору і суперечність його мети інтересам держави і суспільства 
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та прагнули або свідомо допускали настання протиправних наслідків. Намір 

юридичної особи визначається як намір тієї посадової або іншої фізичної особи, 

яка підписала договір, маючи на це належні повноваження. За відсутності 

останніх наявність наміру у юридичної особи не може вважатися встановленою. 

Водночас, питання, чи мало місце протиправне діяння та чи вчинене воно 

відповідною особою, як і спрямованість умислу особи, окрім вироку суду, 

постановленого у кримінальній справі може доводитися іншими наявними в 

матеріалах справи доказами в їх сукупності з урахуванням вимог, визначених у 

розділі V ГПК України. При цьому такими доказами які свідчать про укладення 

договору, спрямованого на порушення інтересів держави є надані позивачем 

висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи у 

кримінальному провадженні, повідомлення про підозру особам у кримінальному 

провадженні, копії ухвал слідчого судді Солом’янського районного суду міста 

Києва про застосування запобіжних заходів до підозрюваних осіб [143].  

Рішенням Господарського суду Закарпатської області від 15 вересня 

2017 року у справі № 907/515/17 визнано договір купівлі-продажу недійсним. 

При прийнятті рішення суд виходив з того, що в результаті виконання недійсних 

договорів та проведення ряду реєстраційних дій майно незаконно вибуло з 

власності позивача [133].  

Рішенням Господарського суд м. Києва від 27 червня 2017 року у справі 

№ 910/24262/16 визнано недійсними договір відступлення права вимоги, 

оскільки останній суперечить інтересам держави, а саме, положенням Закону 

України «Про електроенергетику». Зокрема, порушує встановлений законом 

порядок розрахунків у сфері електроенергетики [142].  

Рішенням Господарського суду Львівської області від 07 серпня 2017 року 

у справі № 914/2518/16 визнано недійсним договір оренди земельної ділянки, 

оскільки останній укладений без проведення нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, яка відповідно до положень ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 21 Закону 

України «Про оренду землі», ст. 13 Закону України «Про оцінку земель» є 

обов’язковою у разі визначення розміру орендної плати за земельні ділянки 
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державної та комунальної власності, суперечить приписам чинного 

законодавства та інтересам держави [137].  

Рішенням Господарського суду Київської області від 14 червня 2017 року 

у справі № 911/639/17 визнано недійсним договір про спільну діяльність, 

оскільки останній укладений без наміру досягнення визначеної ним мети, з 

наміром отримання права користування та розпорядження газовими 

родовищами, задля безконтрольного розпорядження видобутим природним 

газом усупереч інтересам держави, Зокрема, договір був укладений в порушення 

заборони, встановленої ч. 6 ст. 7 Закону України «Про трубопровідний 

транспорт» [134]. 

Рішенням Господарського суду м. Києва від 01 червня 2017 року у справі 

№ 910/15988/16 визнано недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна з 

підстав реєстрації останнього на підставі неіснуючого рішення суду, 

розташування вказаного майна на земельній ділянці щодо якої не приймалось 

рішення власником про її передачу у власність чи користування, за відсутності 

необхідних дозвільних документів на виконання будівельних робіт. Зокрема, на 

думку суду оспорюваний правочин посягає на суспільні, економічні та соціальні 

засади держави, спрямований на використання всупереч вимогам чинного 

законодавства земель державної, комунальної власності та порушує права і 

охоронювані законом інтереси держави в особі Київської міської ради як органу 

уповноваженого розпоряджатися землями територіальної громади міста 

Києва [140]. 

Рішенням Господарського суду Київської області від 02 грудня 2016 року 

у справі № 911/3420/16 визнано недійсним концесійний договір, оскільки 

останній був укладений всупереч вимогам Закону України «Про концесії» та 

Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у 

сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у 

комунальній власності» не дотримано конкурсного порядку щодо передачі 

вказаного майна в концесію, не здійснено державну реєстрацію та нотаріальне 

посвідчення вказаного договору, у зв’язку з чим вказаний договір порушує 
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публічний порядок та вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і 

суспільства, тобто є нікчемним в силу положень ст. 228 ЦК України [135]. 

Рішенням Господарського суду м. Києва від 27 січня 2016 року 

№ 910/26911/15 визнано недійсним договір купівлі-продажу нежитлового 

приміщення у зв’язку з тим, що він порушує встановлений режим права 

власності на об’єкти, що входять до оборонно-промислового комплексу та не 

підлягають відчуженню, тобто порушує ч. 1 ст. 228 ЦК України, оскільки його 

укладення спричинило незаконне заволодіння майном держави. Зокрема, 

правочин суперечить ч. 9 ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності» [147]. 

Підсумовуючи вищезазначену судову практику, слід звернути увагу на 

деякі закономірності застосування категорії інтереси держави і суспільства, а 

саме.  

1. Переважна більшість судових справ про визнання правочинів 

недійсними з підстав порушення вимог ст. 228 ЦК України закінчуються 

відмовою у задоволенні позовних вимог.  

2. Фактично всі рішення про визнання недійсним правочинів були 

прийняті за позовами органів прокуратури або Національного антикорупційного 

бюро України в інтересах держави.  

3. Предметом правочинів визнаних у судовому порядку недійсними (як 

правило) є земля, нерухомість та інші об’єкти, які мають важливе стратегічне 

значення для держави.  

4. Зазначені вище органи в більшості випадків використовують для 

визнання правочинів недійсними категорію «інтереси держави і суспільства», 

при цьому категорія «публічний порядок» використовується ними набагато 

рідше.  

5. З мотивувальних частин деяких рішень вбачається ототожнення 

категорій «інтереси держави і суспільства» та «публічний порядок». Крім того, 

судами та сторонами по справі ототожнюється порушення інтересів держави і 

суспільства з порушенням відповідних публічно-правових норм.  
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6. За період з 01 січня 2016 року по липень 2018 року всі рішення наявні в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень України прийняті судами 

господарської юрисдикції, в цивільних справах за вказаний період не було 

прийнято жодного рішення.  

На наш погляд, вищезазначені закономірності пояснюються наступним.  

1. З наведеного аналізу вбачається, що суди відмовляючи у задоволенні 

позовних вимог в цілому дотримуються рекомендацій судової гілки влади, 

зокрема, щодо необхідності при кваліфікації правочину за ст. 228 ЦК України 

враховувати вину, яка виражається у намірі порушити інтереси держави і 

суспільства, доказами якої може бути вирок суду, постановлений у кримінальній 

справі, На нашу думку, саме цим пояснюється велика кількість відмов у 

задоволенні позовних вимог про визнання правочинів недійсними, оскільки в 

даній категорії справ довести наявність вини іншими доказами ніж вирок суд є 

достатньо проблематичним. Фактично позитивне рішення суду ставиться в 

залежність від результатів відповідного кримінального розслідування, яким 

надається преюдиційне значення. При цьому далеко не за кожним фактом 

порушення інтересів держави і суспільства порушується кримінальне 

провадження, яке закінчується постановленням вироку суду.  

2. Використання органами прокуратури та антикорупційним бюро при 

подання позову категорії інтереси держави і суспільства пояснюється тим, що 

остання на відміну від публічного порядку не має визначення у цивільному 

законодавстві. Тобто може застосовуватись до всіх випадків порушення 

публічних інтересів. Водночас як визначення публічного порядку обмежується 

ч. 1 ст. 228 ЦК України. Під таку вузьку сферу застосування публічного порядку 

не підпадає багато інших порушень публічних інтересів, саме це і зумовлює 

необхідність використання більш широкої і формально не визначеної категорії 

«інтереси держави і суспільства».  



130 

3. В мотивувальних частинах деяких рішень8 суд зазначає, що укладені 

правочини порушують публічний порядок та вчинені з метою, що суперечить 

інтересам держави і суспільства, тобто є нікчемним в силу положень ст. 228 

ЦК України. Наведене обґрунтування свідчить про те, що суди в деяких випадках 

ототожнюють категорії «публічний порядок» та «інтереси держави і 

суспільства». Очевидно, що це, в першу чергу, пов’язано з невдалою чинною 

редакцією ст. 228 ЦК України.  

4. Відсутність судових рішень у цивільних справах про визнання 

правочину недійсним з підстав зазначених у ст. 228 ЦК України пояснюється 

суб’єктною та предметною юрисдикцією цивільного судочинства, оскільки 

захист публічних інтересів більше притаманний адміністративному та 

господарському судочинству.  

5. Подання позовів про визнання правочинів недійсними за ст. 228 

ЦК України органами прокуратури та Національним антикорупційним бюро 

України пояснюється покладеними на них завданнями. Так, основним завданням 

прокуратури є реалізація встановлених Конституцією України функції з метою 

захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави (ст. 1 

Закону України «Про прокуратуру»). У свою чергу, основним завданням 

Національного антикорупційного бюро України є протидія кримінальним 

корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та становлять загрозу національній безпеці. Тобто подання таких позовів, в 

першу чергу, продиктоване необхідністю захисту інтересів держави 

(публічністю інтересів). Відповідно, з вищезазначеної судової практики 

вбачаються елементи спеціальності щодо суб’єктів подання та об’єктів таких 

позовів (спеціальні позивач та предмет позову).  

Таким чином, з вищезазначеного правового аналізу судової практики 

вбачається два основних моменти:  

                                                 
8 Див.: рішення Господарського суду м. Києва від 26 вересня 2017 року у справі № 910/2694/163, від 02 грудня 

2016 року у справі № 911/3420/16; рішення Господарського суду Львівської області від 07 серпня 2017 року у 
справі № 914/2518/16; рішення Господарського суду м. Києва від 28 листопада 2017 року № 910/17839/17. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


131 

- передумовою подання позовів про визнання правочинів недійсними на 

підставі ст. 228 ЦК України є порушення інтересів держави і суспільства 

(публічних інтересів); 

- в переважній більшості позивачами у справах про визнання правочинів 

недійсними за ст. 228 ЦК України є суб’єкти владних повноважень.  

Наведене зумовлює необхідність додатково дослідити спірні 

правовідносини у контексті вищезазначених моментів, зокрема, дати відповідь 

на питання, що слід розуміти під публічними інтересами та чому з позовами про 

визнання правочинів недійсними, внаслідок порушення інтересів держави і 

суспільства, здебільшого звертаються суб’єкти владних повноважень.  

Так, А. Є. Кубко під публічними інтересами розуміє визнані державою в 

структурі існуючого правопорядку, усвідомлені суспільством і предметно 

визначені соціальні інтереси, спрямовані на задоволення загальних потреб, їх 

збалансованість із потребами груповими й індивідуальними, реалізація яких 

здійснюється в нормативних, допустимих у державній діяльності формах [74, 

с. 35].  

На думку науковця, за спрямованістю публічні інтереси можна 

класифікувати на інтереси забезпечення державного суверенітету; інтереси 

державної безпеки; інтереси функціонування системи державної влади; інтереси 

авторитету держави в міжнародних відносинах; інтереси територіальної 

цілісності держави; інтереси економічного розвитку; інтереси забезпечення 

гарантій правового статусу людини й громадянина; інтереси раціонального 

використання соціально значимих об’єктів власності та природних ресурсів; 

інтереси забезпечення функціонування фінансової системи; інтереси збереження 

матеріально-технічної бази діяльності держави; інтереси дотримання правових 

засад і міжнародних зобов’язань держави; інтереси соціально-економічного 

благополуччя населення та інші [74, с. 46].  

На думку С. В. Савченко, публічні інтереси включають в себе такі 

різноманітні види, як: державні інтереси, суспільні інтереси, національні 

інтереси, інтереси соціальних груп (великих і середніх) [163, с. 522].  



132 

У сфері цивільного права публічні інтереси реалізуються державою 

шляхом застосування двох груп юридичних засобів: обмежень у цивільному 

праві й державного втручання в цивільно-правові відносини. Засоби обох груп є 

неоднорідними й класифікуються за кількома критеріями. Природа приватно-

правової сфери виключає можливість використання в галузі цивільного права 

інших важелів із цією метою й робить обмеження й державне втручання єдиними 

допустимими правовими інструментами для втілення публічних інтересів [74, 

с. 196].  

Отже, при зверненні до суду за захистом публічних інтересів суб’єкти 

владних повноважень реалізують свою компетенцію і владні повноваження. При 

цьому вони не є безпосередніми вигодонабувачами за рішенням суду, оскільки 

пред’явлений ними позов спрямований на захист інтересів держави і суспільства 

(публічних інтересів). З наведеного вбачається, що категорія інтереси держави і 

суспільства безпосередньо пов’язана з публічними інтересами, з державним 

примусом, з публічно-правовими приписами чинного законодавства, з 

суб’єктами владних повноважень. Фактично мова їде про правовідносини, які у 

разу виникнення спору розглядаються за правилами адміністративного 

судочинства. Саме цим пояснюється той факт, що переважна більшість справ про 

визнання правочинів недійсними за ст. 228 ЦК України розглядаються судами 

адміністративної юрисдикції. Відповідно, для повноти дисертаційного 

дослідження необхідно дослідити практику розгляду адміністративними судами 

справ про визнання правочинів недійсними у зв’язку з порушенням інтересів 

держави і суспільства. 

Судова практика адміністративних судів вказує на багато спільного в 

підходах між адміністративним та господарським судочинством. Зокрема, 

адміністративні суди в основному розглядають справи за позовами податкових 

органів з вимогою про визнання недійсним правочину, укладеного між останнім 

у ланцюгу постачань платником податку та його контрагентом та стягнення в 

дохід держави коштів, одержаних сторонами оспорюваного правочину (ч. 3 

ст. 288 ЦК України).  
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При вирішенні зазначених справ адміністративні суди виходять з того, що 

основною умовою для визнання правочину недійсним як такого, що суперечить 

інтересам держави і суспільства, є встановлення умислу в діях осіб, що уклали 

такий правочин. При цьому носіями протиправного умислу юридичних осіб 

(сторін правочину) є їх посадові особи. Такі обставини відображаються у 

мотивувальній частині судового рішення про визнання недійсним правочину як 

такого, що вчинений юридичними особами із завідомо суперечною інтересам 

держави та суспільства метою. Зокрема, суди встановлюють персоналії 

посадових осіб, у яких виник умисел на вчинення протиправного правочину, 

зміст їх умислу, обставини, за яких такий умисел виник, тощо [176].  

Адміністративні суди виходять з того, що при кваліфікації правочину за 

ст. 228 ЦК України має враховуватись також вина сторін такого правочину, 

доказом якої може бути вирок суду, постановлений у кримінальній справі [175].  

Відповідно, з огляду на вищезазначене, відсутність хоча б одного з таких 

елементів як мета або умисел призводить до неможливості застосування санкцій 

передбачених ст. 228 ЦК України [174].  

З позовом про визнання правочину недійсним, у зв’язку з порушенням 

інтересів держави і суспільства, в порядку адміністративного судочинства має 

право звернутись орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи 

інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні 

повноваження. У разі відсутності такого органу прокурор, згідно з ч. 3. ст. 23 

Закону України «Про прокуратуру» [172].  

Аналіз судової практики свідчить про ототожнення адміністративними 

судами правочинів, які порушують публічний порядок з правочинами, зміст яких 

суперечить інтересам держави і суспільства [178]. Зокрема, Вищий 

адміністративний суд України прямо зазначає, що відповідно до ст. 228 

ЦК України правочин, учинений з метою, яка завідомо суперечить інтересам 

держави і суспільства, водночас є таким, що порушує публічний порядок, а 

отже, – нікчемним [177].  
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Таким чином, вищезазначена практика адміністративних судів 

підтверджує, що інтереси держави і суспільства та публічний порядок є 

категоріями, які безпосередньо пов’язані із захистом публічних інтересів. Тобто 

із захистом положень, які формуються державою переважно у нормах 

публічного права, мають пріоритетній характер та необхідність дотримання яких 

забезпечуються державним примусом. У вказаному контексті необхідно 

погодитись з позицією М. М. Сібільова про те, що особи, які вчиняють правочин, 

що порушує публічний порядок, завжди порушують певні публічні правові 

норми, а їх дії мають ознаки правопорушення (злочину чи адміністративного 

правопорушення) [166, с. 16].  

Вищезазначений правовий дозволяє підвести підсумки та визначитись з 

основними кваліфікуючими ознаками правочинів, зміст яких порушує інтереси 

держави і суспільства, а саме.  

Виділяючи правочин, який порушує інтереси держави і суспільства, як 

окремий вид недійсних правочинів, цивільне законодавство та судова практика 

виходять зі змісту протиправної дії, з її небезпеки для держави і суспільства та 

встановлюють наступні ознаки таких правочинів.  

По-перше, з об’єктивної сторони першою і основною кваліфікуючою 

ознакою правочинів які порушують інтереси держави і суспільства є їх мета, 

зокрема, спрямованість на досягнення такого результату, який порушує публічні 

інтереси, що знайшли своє закріплення в чинному законодавстві України. 

Останні закріплюються в публічно-правових нормах, вони не обмежуються 

наведеним у ч. 1 ст. 228 ЦК України визначенням публічного порядку. Коло 

правочинів, які порушують інтереси держави та суспільства, формується 

судовою практикою, до них, зокрема, відносяться ті, що укладені з порушенням 

приписів, які закріплені у Конституції України, кримінальному, 

адміністративному, фінансовому та антимонопольному законодавстві. В основі 

таких правочинів вчинення злочину або адміністративного (фінансового) 

правопорушення. Відповідно, визнанню правочину недійсним з підстав 

порушення інтересів держави і суспільства в переважній більшості випадків 
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повинен передувати вирок суду про притягнення сторони (сторін) такого 

правочину до кримінальної відповідальності або постанова про притягнення до 

адміністративної відповідальності.  

По-друге, з суб’єктивної сторони обов’язковою ознакою правочину, зміст 

якого суперечить інтересам держави і суспільства є вина. Остання є 

обов’язковою ознакою таких правочинів з огляду на специфіку чинного 

антимонопольного, господарського, фінансового, адміністративного та 

кримінального законодавства, адже порушення закріплених в них публічно-

правових норм завжди є протиправною та винною дією, а вина є обов’язковою 

ознакою (елементом) юридичного складу господарського, фінансового, 

адміністративного та кримінального правопорушень. При цьому вина не 

обмежується лише умислом та може бути у формі необережності, оскільки існує 

багато правопорушень господарського, фінансового, адміністративного та 

кримінального законодавства необхідним елементом яких може бути вина у 

формі необережності. Відповідно, в основі доказової бази підтверджуючої вину 

сторін правочину, зміст якого суперечить інтересам держави і суспільства 

правочину, може бути рішення (постанова) уповноваженого органу про 

притягнення до фінансової, адміністративної відповідальності або вирок суду 

про притягнення до кримінальної відповідальності9. Крім того, треба 

враховувати, що наявність вини у формі умислу при кваліфікації угоди за ч. 3 

ст. 228 ЦК України впливає виключно на наслідки (конфіскація) вчинення 

правочину, зміст якого суперечить інтересам держави і суспільства.  

По-третє, при практичному застосуванні категорії «інтереси держави і 

суспільства» необхідно враховувати те, що контроль змісту правочину за 

допомогою вказаної категорії передбачений для тих випадків, коли приписи 

публічного права ставлять під сумнів дійсність правочину, але при цьому 

обмежуються винесенням публічно-правової санкції не надаючи оцінки 

цивільно-правової недійсності такого правочину.  

                                                 
9 Як це вбачається з вищезазначеної судової практики, наявності лише факту порушення кримінального 
провадження недостатньо для доведення умислу сторін на порушення інтересів держави і суспільства. 
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Підсумовуючи, можна вивести загальне правило ідентифікації правочинів, 

які порушують «інтереси держави і суспільства». Зокрема, це правочини, які 

спрямовані на порушення засад державного правопорядку або суспільного ладу 

(публічних інтересів), що закріплені у відповідних публічно-правових 

(імперативних) нормах, умисність вчинення яких підтверджується вироком у 

кримінальній справі або рішенням про притягнення до адміністративної 

відповідальності. [20, с. 51]. За загальним правилом з позовом про визнання 

правочину недійсним у зв’язку з порушенням інтересів держави і суспільства 

мають право звертатись органи державної влади, місцевого самоврядування, 

інші суб’єкти владних повноважень до компетенції яких віднесені відповідні 

повноваження, а у разі відсутності такого органу – прокурор. Інші суб’єкти 

цивільних правовідносин (як виняток із загального правила) лише у разі, якщо 

обґрунтують наявність порушених прав/інтересів шляхом вчинення правочину, 

який порушує інтереси держави і суспільства.  

 

 

2.2 Основні кваліфікуючи ознаки правочинів, які порушують 

моральні засади суспільства 

 

Статтею 13 ЦК України закріплено положення, згідно з яким, особа при 

здійсненні цивільних прав повинна дотримуватись моральних засад суспільства. 

Зазначене правило знайшло свою конкретизацію у приписах ч. 1 ст. 203 

ЦК України, якими встановлено, що зміст правочину не може суперечити 

цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам 

держави і суспільства, його моральним засадам. Наслідки недотримання ч. 1 

ст. 203 ЦК України (щодо моральних засад суспільства) полягають у тому, що 

такий правочин може бути визнаний недійсним (ч. 3 ст. 228 ЦК України).  

З вищенаведеного вбачається, що однією з основних функцій цивільно-

правової категорії «моральні засади суспільства» є обмеження здійснення 
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цивільних прав взагалі та закріпленого у ст. 3 ЦК України принципу свободи 

договору зокрема.  

В юридичній літературі наявні публікації, які досліджують окремі аспекти 

недійсності правочинів, що суперечать моральним засадам суспільства. Зокрема, 

це наукові дослідження О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, С. І. Шимон, О. О. Кота, 

А. І. Дришлюка та ін.  

Так, О. В. Дзера досліджував недійсність аморальних правочинів в 

контексті застосування до осіб, які їх уклали наслідків конфіскаційного 

характеру. Н. С. Кузнецова досліджувала питання порушення змістом правочину 

моральних засад суспільства в контексті антисоціальних угод та наслідків їх 

вчинення. О. О. Кот досліджував наведені вище аспекти недійсності в контексті 

порушення змістом правочину публічних інтересів. С. І. Шимон досліджувала 

зміст вимоги щодо відповідності змісту правочину моральним засадам 

суспільства.  

Проте, незважаючи на наявність окремих публікацій, станом на сьогодні 

зазначена вище проблематика залишається актуальною як для теорії, так і для 

практики застосування відповідних положень цивільного права. Зокрема, 

основна проблема полягає в тому, що в теорії цивільного права відсутній перелік 

ознак за допомогою яких можна ідентифікувати правочини, зміст яких 

суперечить моральним засадам суспільства. Станом на сьогодні перелік таких 

ознак не вироблений також і судовою практикою. Наведене вказує на 

актуальність додаткових досліджень антиморальних правочинів.  

Слід зазначити, що обмеження договірної свободи моральними засадами 

суспільства (добрими намірами, засадами моралі) є звичайною практикою для 

континентального цивільного законодавства. Відповідні норми містить 

Цивільний кодекс Франції (статті 900, 1131, 1133, 1172, 1387), Німецьке цивільне 

уложення (§ 138) та Цивільний кодекс Російської Федерації (ст. 169). Відповідно, 

для більш повного розкриття теми цього дисертаційного дослідження доцільно 

провести порівняльний аналіз теорії та практики застосування перелічених вище 

положень континентального цивільного законодавства.  
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Так, вперше такі обмеження були закріплені у цивільному кодексі Франції, 

а саме, ст. 1108 ЦК Франції встановлює чотири суттєві умови, які визначають 

дійсність договорів. Зокрема, це: (1) згода сторони, яка бере на себе 

зобов’язання; (2) здатність укласти угоду; (3) наявність предмету, який визначає 

зміст зобов’язання; (4) наявність законної підстави у зобов’язанні.  

Зазначені умови дійсності договору конкретизуються у наступних статтях: 

(1) стаття 1109 ЦК Франції встановлює, що згода сторони на укладання угоди 

відсутня, якщо вона була надана шляхом введення в оману або внаслідок 

насильства; (2) стаття 1123 встановлює, що здатність на укладання договору має 

будь-яка особа, якщо вона не визнана нездатною за законом; (3) стаття 1126 

встановлює, що предметом договору є те, що одна сторона зобов’язується 

передати, зробити або не робити; (4) стаття 1131 встановлює, що зобов’язання не 

має сили, якщо воно удаване або незаконне, відповідно до ст. 1133 ЦК Франції 

підстава зобов’язання є незаконною, якщо вона заборонена законом або 

протирічить добрим намірам.  

Стаття 1133 конкретизує загальне положення цивільного кодексу Франції 

(ст. 6 ЦКФ), згідно з яким, заборонено відступати від законів, що стосуються 

добрих намірів, шляхом укладання окремих угод10. У даному випадку необхідно 

враховувати те, що недійсність угод направлених на порушення статей 6 та 1133 

ЦК Франції є абсолютною, перелік норм, порушення яких призводить до 

порушення добрих намірів, завжди визначається суддею у кожному конкретному 

випадку [179, с. 21].  

Отже, відповідно до приписів статей 1131 та 1133 ЦК Франції 

зобов’язання, яке має незаконну підставу, вважається недійсним. Під 

незаконною підставою необхідно розуміти невідповідність закону або добрим 

намірам. При цьому у цивільному законодавстві Франції відсутнє 

конкретизоване визначення поняття добрих намірів, повноваження по 

встановленню змісту добрих намірів віддані судам [64, с. 139].  

                                                 
10 Фактично у ст. 6 ФЦК знайшов своє відображення принцип римського права «ius cogens privatorum pactis mutari 
non potest», – «заборонено приватними угодами змінювати імперативні норми». 
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Зазвичай з підстав порушення добрих намірів суди визнають недійсними 

договірні умови, які порушують шлюбні відносини (наприклад, зобов’язання не 

брати шлюб, дарування з метою отримати згоду на розірвання шлюбу), які 

невиправдано обмежують особисту свободу контрагента (наприклад, обмеження 

права здійснювати професійну діяльність). Посилання на добрі наміри майже 

ніколи не використовується судами з метою блокування несправедливих умов 

договору, які не зачіпають засади суспільної моралі [64, с. 436].  

З наведеного вбачається, що у французькому цивільному праві категорія 

добрі наміри націлена на контроль лише аморальних угод, недійсність яких 

ґрунтується на положеннях суспільної моралі. Зокрема, в першу чергу 

вважаються нікчемними ті угоди, які обмежують свободу та особисті права 

особи, а також забороняють розпоряджатись особистими немайновими правами. 

Тобто угоди зміст яких направлений на порушення основних прав і свобод особи.  

Необхідно звернути особливу увагу на те, що у Франції концепція 

недійсності угод, які порушують публічний порядок, поглинула угоди, які 

порушують добрі наміри. Порушення змістом угоди добрих намірів 

розглядається французьким правом як окремий випадок порушення публічного 

порядку. У цивілістичній доктрині Франції зазначається, що встановлена у ст. 6 

ЦК Франції заборона на порушення добрих намірів «робить подвійну роботу», 

оскільки вона забороняє порушення публічного порядку [6, с. 130].  

У свою чергу, цивільне законодавство Німеччини також обмежує свободу 

договірної діяльності категорією добрі наміри.  

Так, § 138 НЦУ встановлена нікчемність угоди, яка порушує добрі наміри. 

Зокрема, такою є угода, за якою одна особа, користуючись тяжким станом, 

недосвідченістю, недостатньою розсудливістю або слабкою волею іншого, 

взамін на будь-яке виконання змусить його пообіцяти або надати собі чи третій 

особі майнові вигоди, явно неспівмірні виконаному власною стороною.  

За своїм змістом аморальною згідно § 138 НЦУ вважається та угода, яка 

передбачає винагороду за виконання, які з точки зору моралі не повинні 

встановлювати таку винагороду. Порушення закону само по собі не може бути 
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підставою для визнання угоди аморальною. Угода є аморальною за своїм 

мотивом, якщо вона вчиняється з підстав, які порушують норми соціальної 

моралі. Наприклад, орендодавець розриває договір оренду лише тому, що 

орендар відмовляється вносити невигідні для нього зміни в договір оренди. 

У свою чергу, аморальна мета переслідується в тому випадку, коли вона є 

підставою для експлуатації контрагента за договором – як, наприклад, у складі 

лихварства передбаченого ч. 2 § 138 НЦУ [1, с. 185].  

З суб’єктивної сторони вимагається двостороння обізнаність щодо 

обставин, які стали підставою для аморальної угоди. Але, якщо достатнім є 

одностороннє порушення добрих намірів, то, відповідно, достатнім є і 

обізнаність щодо такого порушення зі сторони тієї особи, яка вчиняє аморальну 

дію. Для визнання угоди аморальною не є необхідним, щоб самі учасники такої 

угоди оцінювали її як аморальну. Разом з тим абстрактного розподілу цивільного 

правопорушення на об’єктивні та суб’єктивні елементи недостатньо для 

застосування ч. 1 § 138 НЦУ, тому практика правозастосування йде далі шляхом 

створення типових груп, які, однак, не обмежують таке правопорушення 

повністю. Саме таким чином, були створені групи зловживання монопольним 

становищем, кабальних угод, створення загроз для одних кредиторів шляхом 

надання надмірних гарантій іншим, спонукання до порушення договору, 

посягання на порядок шлюбно-сімейних відносин [185, с. 286].  

Найбільша небезпека в контексті добрих намірів у Німецькому цивільному 

уложенні притаманна лихварству (ч. 2 § 138). Зокрема, в німецькому цивільному 

праві угоди, які передбачають лихварство, є найбільш важливою типовою 

групою угод, що порушують добрі наміри. Крім того, такими, що порушують 

добрі наміри вважаються угоди предметом яких є: порука близьких родичів, 

винагорода без виконання, легалізація коштів, зловживання монопольним 

становищем на ринку, кабальна угода, встановлення надмірних гарантій на 

користь одного з кредиторів, спонукання до порушення договору або інтересів 

третіх осіб, направленість на порушення інтересів суспільства в цілому 

тощо [188, с. 154–158]. 
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Однією з особливостей німецького цивільного законодавства є те, що 

останнє застосовує категорію «добрих намірів» як підставу для відповідальності 

в деліктних зобов’язаннях. Так, відповідно до § 826 НЦУ особа, яка умисно 

заподіяла іншому шкоду у спосіб, який порушує добрі наміри, зобов’язана її 

відшкодувати. В таких випадках судова практика виходить з того, що порушення 

добрих намірів має місце, коли воно протирічить прийнятим у суспільстві 

уявленням про правильну поведінку. Разом з тим факту наявності аморальної 

юридичної поведінки, що порушує добрі наміри, недостатньо для застосування 

§ 826 НЦУ. В якості додаткової умови вимагається, щоб особа безпосередньо 

усвідомлювала, що її поведінка не відповідає прийнятим в суспільстві 

моральним нормам, а також умисно очікувала шкідливих наслідків своєї 

поведінки. Якщо ці умови наявні, то особа у відповідності до норми вказаного 

параграфу зобов’язана відшкодувати шкоду [1, с. 85].  

Підсумовуючи, слід звернути увагу на загальну для цивільного 

законодавства Франції та Німеччини тенденцію до злиття цивільно-правових 

категорій публічного порядку та добрих намірів у єдине ціле. На наш погляд, це 

пов’язано з тим, що: 

По-перше, у цивільному законодавстві Франції категорії «добрі наміри» та 

«публічний порядок» покликані вирішувати одні і ті ж спірні правові ситуації. 

Зокрема, як зазначалось вище, встановлена у ст. 6 ЦК Франції заборона на 

порушення добрих намірів «робить подвійну роботу», оскільки вона одночасно 

забороняє порушувати публічний порядок.  

По-друге, у цивільному законодавстві Німеччини відсутня категорія 

публічного порядку, саме через це вченні та практики змушені виводити 

порушення публічного порядку через категорію добрих намірів. Як наслідок, 

категорія добрих намірів у необхідних випадках виконує роль публічного 

порядку. Наприклад, зазначенні вище угоди, які направлені на легалізацію 

коштів або зловживання монопольним становищем.  

Категорія добрих намірів також знайшла своє закріплення у цивільному 

законодавстві Російської Федерації під виглядом «засад моралі».  
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Так, положенням ст. 169 ЦК РФ встановлена недійсність угоди, яка 

порушує засади моралі. Така угода вважається нікчемною і тягне за собою 

наслідки встановлені ст. 167 ЦК РФ (двостороння реституція). При цьому у 

випадках встановлених законом, суд може стягнути в дохід Російської Федерації 

все отримане з такою угодою сторонами, які діяли умисно, або застосувати інші 

наслідки, встановлені законом.  

Судова практика виходить з того, що до таких угод можуть бути віднесені 

ті угоди, які направлені на виготовлення, розповсюдження літератури та іншої 

продукції, що пропагує війну, національну, расову або релігійну ворожнечу; 

угоди, спрямовані на виготовлення та збут підроблених документів та цінних 

паперів; угоди, що порушують засади відносин між батьками та дітьми. При 

цьому для застосування ст. 169 ЦК РФ необхідно встановити, що мета угоди, а 

також права та обов’язки, які сторони прагнули встановити при її здійсненні, або 

бажані зміни чи припинення існуючих прав та обов’язків свідомо суперечили 

засадам моралі і хоча б одна зі сторін угоди діяла навмисне [149].  

Положення ст. 169 ЦК РФ були предметом дослідження Пленуму Вищого 

арбітражного суду РФ11, який роз’яснив, що при визначені сфери застосування 

ст. 169 ЦК РФ судам необхідно виходити з того, що в якості угод, вчинених з 

вказаної метою, можуть бути кваліфіковані угоди, які не просто не відповідають 

вимогам закону або інших правових актів (ст. 168 ЦК РФ), а порушують 

основоположні начала російського правопорядку, принципи суспільної, 

політичної та економічної організації суспільства, його моральні норми. 

Зокрема, до таких угод може бути віднесено незаконний продаж зброї, 

наркотичної речовини, виготовлення та збут підроблених документів тощо. Крім 

того, для застосування ст. 169 ЦК РФ необхідно встановити, що мета угоди, 

права та обов’язки, які сторони намагались установити при її здійсненні, або 

бажані зміни чи припинення існуючих прав та обов’язків (ст. 153 ЦК РФ) 

завідомо протирічили засадам правопорядку та моральності. При цьому мета 

                                                 
11 Станом на сьогодні Пленум ВАС РФ від 10 квітня 2008 року № 22 втратив силу, однак деякі його положення 
залишаються актуальними для розкриття теми дисертації. 
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угоди може бути визнана такою, що завідомо суперечить засадам правопорядку 

та моральності тільки у тому випадку, коли під час судового розгляду буде 

встановлено наявність умислу на це хоча б у однієї із сторін такої угоди [92, 

с. 146].  

Таким чином, вищезазначена судова практика певним чином визначила 

критерії віднесення угод до антиморальних, що полегшує правозастосування 

положень ст. 169 ЦК РФ та зменшує ризик прийняття незаконних рішень. 

Безумовно, наявність таких роз’яснень, прийнятих у вигляді постанов, мають 

позитивний для судової практики характер. Разом з тим, як вбачається зі змісту 

вищезазначених роз’яснень Пленуму, основні питання практики застосування 

положень ст. 169 ЦК РФ залишились невирішеними. 

Так, уважний аналіз вищезазначених роз’яснень дозволяє стверджувати, 

що вони у більшій мірі (якщо не повністю) стосуються угод, які направлені на 

порушення засад правопорядку, а не засад моралі. Адже антисоціальні угоди, 

наведені в якості прикладів (закупівля зброї, збут наркотичних речовин, 

пропаганда расової нетерпимості і т. ін.) порушують саме засади правопорядку. 

У свою чергу, жодних прикладів, коли угода порушує саме засади моральності, 

судді Верховного та Вищого арбітражного суду РФ на жаль так і не навели.  

Єдиним висновком з вищезазначеного може бути лише те, що над думку 

Пленуму Вищого арбітражного суду РФ, угоди, направлені на порушення засад 

моралі все ж таки можна ідентифікувати та по-друге, право ідентифікувати такі 

угоди надано судам. Опосередковано такого ж висновку дотримується і 

Конституційний Суд РФ, який у своїй ухвалі за № 226-О від 08 червня 2014 року 

зазначив, що поняття «засади правопорядку» та «моралі», як і будь-які інші 

оціночні поняття, наповнюються змістом в залежності від того, як їх тлумачать 

учасники цивільного обігу і правозастосовна практика, однак вони не є настільки 

невизначеними, що не забезпечують однакове розуміння та застосування 

відповідних законоположень [103].  

На наш погляд, вищенаведена позиція арбітражного та конституційного 

суду є дискусійною, оскільки наявна судова практика застосування положень 
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ст. 169 ЦК РФ не підтверджує вищезазначені висновки. Зокрема, в результаті 

дослідження достатньо великого обсягу судової практики по вказаному 

питанню, нам (за рідким виключенням) не вдалось виявити судові рішення про 

визнання нікчемними угод з підстав порушення саме засад моралі. Очевидно, що 

така ситуація пояснюється, в першу чергу, відсутністю звернень до суду з 

вимогами про визнання нікчемною угоди з підстав порушення моральності. 

Швидше за все, відсутність таких позовів, у свою чергу, пояснюється тим що 

учасників цивільних правовідносин відлякує можлива двостороння конфіскація 

та неможливістю однакового тлумачення категорії «засади моралі» в силу її 

оціночного характеру.  

Чи не єдиним прикладом застосування судом положень ст. 169 ЦК РФ в 

якості підстави для визнання недійсною угоди внаслідок порушення засад моралі 

є постанова суду апеляційної інстанції, з мотивувальної частини якої вбачається, 

що літня людина, яка до цього перенесла втрату близького родича, уклала 

оспорюваний договір купівлі-продажу квартири з молодим та юридично 

обізнаним контрагентом. Останній свідомо знизив вартість квартири та купив її 

за ціною набагато нижче ринкової. При цьому покупець увійшов в довіру до 

продавця пообіцявши йому догляд та опіку, чого в подальшому не зробив. Суд, 

розглядаючи позовні вимоги продавця про визнання недійсним договору 

купівлі-продажу квартири, зазначив, що покупець при укладанні договору 

купівлі-продажу вів продавця в оману щодо природи договору на стадії його 

виконання. При цьому покупець діяв з корисливою метою та користуючись своїм 

юридичним та практичним досвідом, а також необізнаністю продавця та його 

довірливістю як літньої та самотньої людини, яка знаходилась у стресовій 

ситуації у зв’язку із втратою близької людини. При відчуженні квартири дійсна 

воля продавця була направлена на отримання натомість допомоги та опіки зі 

сторони покупця. За таких умов, суд прийняв рішення про визнання договору 

купівлі-продажу недійсним у зв’язку з порушенням засад моралі (ст. 169 

ЦК РФ) [118].  
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Разом з тим, на наш погляд, правовий аналіз вищезазначеного судового 

рішення дозволяє поставити під сумнів законність та обґрунтованість 

останнього. Адже, як це вбачається з мотивувальної частини судового рішення, 

в даному випадку до спірних правовідносин необхідно застосувати положення 

ст. 179 ЦК РФ (недійсність угоди, вчиненої шляхом введення в оману). 

Відповідно, вищезазначене судове рішення навряд чи може бути вдалим 

прикладом практичного застосування положень ст. 169 ЦК РФ. 

Іншим прикладом застосування категорії моральні засади є ухвала Вищого 

арбітражного суду РФ від 11 травня 2011 року № ВАС-6282/11, в якій суд 

підтвердив законність рішень про визнання антисоціальною угоди, метою якої є 

відчуження майна від фонду, що не мав законних підстав для його придбання для 

створення перешкод для реалізації прав інших осіб щодо такого майна [101].  

Ми вважаємо, що вказану ухвалу також навряд чи можна назвати вдалим 

прикладом застосування категорії «моральні засади», оскільки створення 

перешкод у реалізації прав інших осіб за жодних умов не можна віднести до 

аморальних дій.  

Окремо необхідно звернути увагу на те, що в деяких випадках суди 

застосовують засади моралі з метою захисту з метою захисту слабої сторони за 

договором. Зокрема, Пленум Вищого Арбітражного суду РФ звернув увагу на те, 

що відповідно до п. 4 ст. 1 ЦК РФ ніхто не має права отримувати користь із своєї 

недобросовісної поведінки, відповідно, слаба сторона за договором вправі 

заявити про неприпустимість застосування до неї несправедливих умов договору 

на підставі ст. 10 ЦК РФ12 або про нікчемність таких умов за ст. 169 ЦК РФ [94].  

Узагальнюючи судові роз’яснення щодо визнання правочинів недійсними 

за ст. 169 ЦК РФ слід звернути увагу на те, що при кваліфікації таких суди 

керуються наступними обставинами: 

                                                 
12 Стаття 10 ЦК РФ встановлює межі здійснення цивільних прав, зокрема, пунктом першим заборонено 
зловживання правом.  
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- сам по собі факт притягнення особи до кримінальної відповідальності не 

може бути безумовною підставою для визнання угод вчинених винною особою, 

як антисоціальних [98];  

- для застосування ст. 169 ГК необхідно встановити, що мета угоди, права 

і обов’язки, які сторони бажали встановити при її виконанні, або бажані зміни чи 

припинення існуючих прав та обов’язків завідомо протирічили засадам 

правопорядку і моралі [102];  

- мета угоди визнається такою, що завідомо протирічить засадам 

правопорядку та моралі лише в тому випадку, якщо під час судового розгляду 

буде встановлено наявність умислу хоча б у однієї із сторін [102];  

Разом з тим вищезазначене в більшій мірі стосується угод, які порушують 

засади правопорядку, при цьому наявна судова практика фактично не містить 

випадків визнання правочинів недійсними з підстав порушення саме засад 

моралі. Відповідно, виникає питання щодо практичної цінності закріплення в 

положеннях цивільного законодавства категорії «моральні засади». У цьому 

контексті А. Г. Карапєтов звертає увагу на те, що в багатьох європейських 

країнах, над усіма спеціальними інструментами контролю справедливих умов 

договору нависає універсальне правило, яке суд може покласти в основу рішення 

про обмеження свободи договору в екстраординарних випадках, коли інші 

спеціальні інструменти не можуть бути застосовані. В російському законодавстві 

є два претендента на таку роль «коректора останньої інстанції», а саме. Це 

положення ст. 169 ЦК РФ про нікчемність угод, у випадках коли вони 

протирічать засадам моралі, та положення ст. 10 ЦК РФ, які забороняють 

зловживання правом. В принципі дві зазначені норми можуть використовуватись 

в якості універсального механізму блокування несправедливих умов договору. 

Зокрема, Німецькі суди, обмежуючи свободу договору в інтересах слабої 

сторони, в багатьох випадках посилаються на положення про добрі наміри, та на 

принцип добросовісності одночасно. В російських правових реаліях недолік ст. 

169 ЦК РФ полягає у тому, що вона передбачає реституцію отриманого в дохід 

держави, що ніяк не ув’язується з функцією контролю несправедливих умов 
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договору. Іншим недоліком є те, що застосування ст. 169 ЦК РФ потягне за 

собою її використання з подвійною метою. З однієї сторони, ця норма 

розрахована на блокування явно аморальних угод, не допустимих з точки зору 

засад моралі російського суспільства. З іншої, вона буде використовуватись для 

патерналістського контролю справедливості договірних умов. При цьому з точки 

зору системної узгодженості законодавства було б розумним ці різні функції 

розвести по різним інститутам цивільного права [64, с. 396].  

Наведена вище обмеженість випадків застосування судами категорії 

«засади моралі» свідчить про те, що російська судова практика поки що не готова 

використовувати такий інструмент обмеження договірної діяльності як 

«моральні засади». Зокрема, це підтверджується тим, що російська судова 

практика не містить хоча б єдиного, більш менш вдалого прикладу правильного 

застосування ст. 169 ЦК РФ в контексті недійсності угод у зв’язку з порушенням 

саме засад моралі. Існуюча ситуація ставить під обґрунтований сумнів 

вищенаведений висновок Конституційного Суду РФ про те, що категорія засади 

моралі не є настільки невизначеною, що не забезпечує однакове розуміння та 

застосування ст. 169 ЦК РФ.  

Окремо слід звернути увагу на те, що достатньо велика кількість 

російських цивілістів вважає, що антисоціальні угоди (ст. 169 ЦК РФ) є 

кваліфікованим випадком угод, які не відповідають вимогам закону (ст. 168 

ЦК РФ) [46, с. 22].  

З іншої, існує думка про те, що ст. 169 ЦК РФ покликана для того щоб 

заповнювати прогалини у законодавстві у випадках, коли відсутні відповідні 

законодавчі норми, але є дух закону, його основоположні ідеї, розкидані по 

окремим правовим нормам, – по суті принципи права (такі як рівність, 

недоторканість особи і т. ін.), – або базові моральні цінності суспільства, які 

ніхто не закріплював у правових нормах [53, с. 43–44]. Відповідно, категорія угод 

за ст. 169 ЦК РФ порушує не законодавчу заборону, якою би серйозною вона не 

була (навіть конституційну), а засади моралі, які у вигляді заборон не 

формуються і взагалі не мають законодавчого визначення. По відношенню до 
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моралі це безспірно з формальної точки зору, оскільки мораль – це не закон. 

Порушення засад моралі взагалі не може бути коректно обґрунтоване з точки 

зору порушення конкретних законодавчих заборон (це поряд з іншим і створює 

її невизначеність) [167, с. 134].  

З огляду на вищезазначене, цивільне законодавство РФ поділяє 

антиморальні на два види:  

- коли зміст угоди порушує виключно норми моралі, які закріплені в праві 

у вигляді конкретних норм або правових принципів;  

- коли зміст угоди порушує одночасно порушує як норми моралі так і 

засади правопорядку.  

Щодо перших, то це можуть бути угоди, які порушують правові норми та 

принципи встановлені в Конституції Російської Федерації. Зокрема, приписи 

ст. 19, які декларують рівність прав, свобод, можливостей; ст. 29, яка забороняє 

пропаганду чи агітацію, які збуджують соціальну, расову, національну чи 

релігійну ненависть і ворожнечу, а також пропаганду соціальної, расової, 

національної, релігійної чи мовної переваги; ст. 37, яка збороняє примусову 

працю та встановлює право кожного вільно розпоряджатись своїми здібностями 

до праці, вибирати рід діяльності і професію [71]. Крім того, це можуть бути 

угоди, які порушують відповідні норми Цивільного кодексу Російської 

Федерації, а саме: ст. 1349, згідно з якою, не можуть бути об’єктами патентних 

прав результати інтелектуальної діяльності, якщо вони суперечать суспільним 

інтересам, принципам гуманності та моралі; ст. 1418, згідно з якою, 

найменування селекційного досягнення не повинно суперечити принципам 

гуманності та моралі; ст. 1473, згідно з якою, забороняється включати у фірмове 

найменування юридичної особи визначення, які протирічать принципам 

гуманності та моралі [41].  

Щодо другого виду антиморальних угод, то це угоди, які порушують 

відповідні положення Кримінального кодексу Російської Федерації (наприклад: 

положення глави 25 «Злочини проти здоров’я населення та суспільної моралі»). 

Зокрема, такими угодами можуть бути ті предметом яких є: незаконне 
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придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка, збут, 

виробництво або пересилка наркотичних чи психотропних речовин або їх 

аналогів; організація або утримання місць розпусти; незаконний обіг 

сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту; організація здійснення 

незаконної медичної або фармацевтичної діяльності; організація заняття 

проституцією; незаконні виготовлення та обіг порнографічних матеріалів; 

створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права 

громадян [170]. 

З огляду на вищезазначене, перелік антиморальних угод може бути 

достатньо великим, незважаючи на незначну судову практику. Очевидно, що 

відсутність останньою пов’язана (як вже зазначалось вище) не з труднощами 

кваліфікації відповідних угод, а з неготовністю суддів заповнювати правові 

прогалини за допомогою оціночних положень та небажанням застосовувати 

ст. 169 ЦК РФ у зв’язку з її конфіскаційними наслідками.  

Для більш повного розкриття теми цього дисертаційного дослідження слід 

зазначити, що категорія «добрі наміри», «засади моралі», «моральні засади 

суспільства» відомі багатьом континентальними цивільним правопорядкам, а 

саме. 

Загальна норма ст. 40 книги 3 Цивільного кодексу Нідерландів передбачає 

можливість визнання угоди недійсною внаслідок порушення добрих намірів або 

публічного порядку. Зокрема, ст. 40 Цивільного кодексу Нідерландів 

встановлено, що угода, яка протирічить добрим намірам або публічному порядку 

своїм змістом або метою, є недійсною [195].  

Відповідно до положень ст. 1343 Цивільного кодексу Італії незаконною є 

мета контракту, яка протирічить імперативним нормам, публічному порядку або 

добрим намірам [197].  

Згідно зі ст. 19 Зобов’язального закону Швейцарії умови договору можуть 

вільно встановлюватись в межах закону. При цьому положення, які 

відрізняються від законодавчих приписів, допускаються лише в тому випадку, 

якщо законом не встановлені обов’язкові форми формулювань або якщо 
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відхилення від передбачених законом умов протирічить державній політиці, 

моралі або правам на недоторканність приватного життя. Стаття 20 вказаного 

закону встановлює недійсність договору у випадках, коли його умови 

неможливі, незаконні або аморальні [198].  

Частиною 2 п. 2 вступу до Цивільного кодексу Латвійської республіки 

встановлено, що моральні норми не можуть відмінити або змінити закон, 

моральні норми застосовуються у випадках передбачених законом [201]. 

Стаття 54 Цивільного кодексу Грузії передбачає недійсність угоди, яка 

суперечить встановленим законом правилам та заборонам, протирічить 

публічному порядку та моральним нормам [34].  

Стаття 116 Цивільного кодексу Республіки Узбекистан встановлює, що 

угода, зміст якої не відповідає вимогам законодавства, а також вчинена з метою, 

завідомо суперечною засадам правопорядку та моралі є нікчемною. До таких 

угод застосовуються правила ст. 114 ЦК Республіки Узбекистан (двостороння 

реституція) [40].  

Положення Цивільного кодексу Республіки Молдова (ст. 220 ЦК РМ) 

передбачають, що угода або її зміст, якщо вони явно протирічать засадам 

правопорядку або моралі, є нікчемними. Зазначене положення застосовується в 

тій мірі, в якій порушене правове положення не встановлює інших наслідків 

свого порушення, ніж недійсність угоди або її умови [36].  

Отже, врегулювання договірних відносин за допомогою оціночних 

положень про добрі наміри притаманно переважній більшості континентальних 

правопорядків. Як правильно зазначає А. А. Ноянова значимість оціночних 

понять полягає в тому, що вони є важливим інструментом, що забезпечує 

однакове тлумачення і застосування норм незалежно від умов практичного 

втілення законодавчих приписів в конкретних суспільних відносин. Іншими 

словами, оціночні поняття в праві є такого роду юридичні конструкції, зміст яких 

визначається обставинами справи, що розглядається [91, с. 20].  
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Підсумовуючи, слід виділити ряд ключових моментів застосування у 

континентальному цивільному законодавстві положень про добрі наміри 

(моральні засади) в якості категорії обмеження договірної свободи, а саме:  

- угоди, які порушують добрі наміри, як правило, вважаються абсолютно 

недійсними, тобто неіснуючими з моменту їх укладення. Вони можуть бути 

визнані недійсним як за позовом будь-якої зацікавленої особи, так і за власною 

ініціативою суду;  

- перш за все, такими, що порушують добрі наміри у континентальному 

праві вважаються ті угоди, які спрямовані або предметом яких є явно аморальні 

дії;  

- всі угоди, які порушують добрі наміри поділяються на дві групи: перша, 

коли предметом угоди є дія або мета, яка підпадає під кримінальну 

відповідальність та друга, коли предмет або мета угоди підпадають під осуд 

суспільства.  

Таким чином, приписи про визнання недійсними угод, які порушують 

добрі наміри (моральні засади) є традиційними для континентального 

цивільного права. При цьому категорії добрі наміри, моральні засади, моральні 

засади суспільства є тотожними. З цього приводу Ю. Г. Бєкназар правильно 

звернув увагу на те, що поняття зловживання правом, доброю совістю та добрих 

намірів (засад моралі) мають функціональну єдність. Ці поняття є фундаментом 

для формулювання та застосування загальних клаузул, між якими немає 

змістовних відмінностей. Поняття зловживання правом, доброю совістю и 

добрими намірами (засадами моралі) дублюють одне одного [9, с. 10].  

У свою чергу, Цивільне законодавство України також містить положення 

направленні на обмеження договірної свободи тотожною добрим намірам та 

засадам моралі категорією «моральні засади суспільства», а саме.  

Так, у ч. 4 ст. 13 ЦК України закріплено правило, згідно з яким, при 

здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад 

суспільства. По відношенню до правочинів вищезазначена норма 

конкретизується у ч. 1 ст. 203 ЦК України, якою встановлено, що зміст 
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правочину не може суперечити моральним засадам суспільства. Наслідки 

недодержання вимоги щодо відповідності правочину моральним засадам 

суспільства встановлені приписами ч. 3 ст. 228 ЦК України, зокрема, такий 

правочин може бути визнаний недійсним.  

Вищевказані законодавчі положення мають свою історію розвитку, 

зокрема, своє перше законодавче закріплення вони отримали 08 грудня 

1961 року в Засадах цивільного законодавства Союзу РСР та союзних республік. 

Частиною 2 ст. 5 Засад цивільного законодавства Союзу РСР вперше було 

встановлене правило, згідно з яким, при здійсненні цивільних прав громадяни та 

юридичні особи повинні були поважати моральні принципи суспільства та 

правила ділової етики.  

Основною метою положень ст. 5 Засад цивільного законодавства Союзу 

РСР була боротьба з пережитками минулого у свідомості деяких людей, 

викорінення психології приватної власності, встановлення контролю за мірою 

праці і споживання в соціалістичному суспільстві, виховання учасників 

цивільного обігу в дусі вимог моральних принципів суспільства, яке будує 

комунізм [42, с. 78].  

Вперше думка про те, що ч. 2 ст. 5 Засад цивільного законодавства Союзу 

РСР може бути використана в якості критерію оцінки поведінки особи, яка 

реалізує своє право, була обґрунтована О. В. Рясенцевим, який дійшов висновку, 

що в тих випадках, «коли формально закон не порушено, але дії не узгоджуються 

з моральними принципами соціалістичного суспільства, суспільними 

інтересами, необхідно визнати, що право здійснюється не за своїм 

призначенням» [42, с. 84].  

Потім було помічено, що правила ч. 2 ст. 5 Засад цивільного законодавства 

Союзу РСР є загальним правилом, яке необхідно враховувати при застосуванні 

всіх без виключення норм радянського цивільного права. При цьому відмічалось, 

що оскільки норми моралі згадуються у ч. 2 ст. 5 Засад поряд із законом, то 

маються на увазі ті з них, які не закріплені в юридичних нормах, оскільки при 

наявності такого закріплення ці правила отримують статус вимог самого закону. 
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Інша точка зору була висловлена професором С. М. Братусем. Зокрема, виходячи 

з того, що використання правил соціалістичного суспільства і норм 

комуністичної моралі у якості критерію здійснення права не за своїм 

призначенням може призвести до ототожнення моральних норм і принципів з 

правовими нормами, С. М. Братусь дійшов висновку, що «правила 

соціалістичного співжиття і моральних принципів стають юридично значимим 

тільки тоді, коли вони конкретизовані вказівкою на їх виконання в окремих 

нормах та інститутах цивільного права» [42, с. 85]. 

На думку В. П. Грибанова, порушення моральних правил, хоча і 

вважається з точки зору ч. 2 ст. 5 Засад порушенням загального правового 

обов’язку, не може бути тотожним порушенню конкретного закону. Науковець 

вважав, що порушення моральних правил та принципів може розглядатись як 

цивільне правопорушення лише у випадках, коли це прямо передбачено 

конкретними нормами цивільного права. У всіх інших випадках, а саме про ці 

випадки йдеться у ч. 2 ст. 5 Засад, порушення моральних правил та принципів, 

разом з іншими фактичними обставинами може бути не критерієм протиправної 

поведінки, а лише підтвердженням того, що таке право чи обов’язок 

здійснюється не за призначенням. Тому, наприклад, здійснення громадянином 

свого права не з метою задоволення своїх матеріальних та культурних потреб, а 

виключно з метою досадити іншій особі може розглядатись як здійснення права 

не за призначенням. Таким чином, поряд з прямими і непрямими вказівками 

закону, адміністративного або адміністративно-планового акту чи договору 

норми моралі в деяких випадках дають підстави судити про призначення того чи 

іншого суб’єктивного права в соціалістичному суспільстві, дають можливість 

більш менш правильно з’ясувати, в яких саме випадках те чи інше право 

здійснюється не за призначенням [42, с. 87–88]. 

Отже, В. П. Грибанов, у контексті боротьбі із зловживанням правом, бачив 

у правилах та принципах моралі додатковий критерії для визначення, чи 

здійснювалось цивільне право за своїм призначенням чи ні.  
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Слід зазначити, що наведений вище підхід до правил (принципів) моралі 

був традиційним для радянських часів. Зокрема, мораль (моральні засади) 

виступала в якості додаткового регулятора суспільних відносин, під впливом 

пануючої ідеологічної доктрини вона отримала оформлення у вигляді правил 

соціалістичного гуртожитку та могла безпосередньо врегульовувати суспільні 

відносини та/або виступати додатковим критерієм для оцінки юридично 

значимих дій, які формально відповідали вимогам закону. При цьому було 

запроваджено додатковий оціночний критерій, якій дозволяв суду здійснити 

переоцінку вчинених дій або визначити межи здійснення відповідних 

суб’єктивних прав в рамках цивільних правовідносин [50, с. 67].  

На нашу думку, зазначений вище висновок щодо ставлення до моральних 

засад суспільства, як до додаткового критерію оцінки юридично значимих дій, 

не втратив своєї актуальності і до цього часу. Очевидно, що саме таку мету 

переслідує ч. 4 ст. 13 ЦК України, згідно з якою, при здійсненні цивільних прав 

особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.  

На жаль, як це вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень 

України, станом на сьогодні майже відсутня судова практика застосування ч. 4 

ст. 13 ЦК України. Можна допустити, що це пов’язано з оцінічністю категорії 

«моральні засади суспільства», а також з тим, що приписи ч. 4 ст. 13 ЦК України 

є загальними положеннями цивільного законодавства, які не застосовуються до 

спірних правовідносин у разі, якщо останні врегульовані іншими (спеціальними) 

нормами.  

З наявних у Єдиному державному реєстрі судових рішень України варто 

виділити наступні. 

Рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03 жовтня 

2017 року у справі про визнання незаконним утримання на території України та 

забезпечення повернення дитини до Республіки Німеччини. Так, суд у 

мотивувальній частині рішення звернув увагу на те, що правові і моральні засади 

суспільного порядку не можуть між собою конфліктувати, через що відповідно 

до ч. 4 ст. 13 ЦК України при здійсненні цивільних прав особа повинна 
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додержуватися моральних засад суспільства. Тому природнім для держави 

Україна є дотримання виголошених 20 листопада 1959 року у Декларації прав 

дитини загальнолюдських міжнародно-правових принципів 6 і 8, за яким дитина, 

за всяких обставин, має бути серед тих, хто перші надають допомогу і захист, і 

малолітня дитина не може розлучатися з матір’ю, за винятком лише тих 

обставин, коли наявні виключні обставини. Значимість дотримання цих 

принципів як звичаєвих норм міжнародного права підтвердила у преамбулі 

Конвенція ООН про права дитини, через що потреби захисту материнства у цій 

справі судом визнаються істотними [156].  

Наведена позиція суду є прикладом того, що цивільно-правова категорія 

«моральні засади суспільства» може використовуватись як додатковий критерій 

для оцінки юридично значимих дій. Зокрема, у вказаному випадку моральні 

засади суспільства стали для суду додатковим критерієм оцінки принципів, 

зазначених в положеннях 6 та 8 Декларації прав дитини.  

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ у своєму листі від 16 травня 2013 року № 24-753/0/4-13 «Про судову 

практику розгляду цивільних справ про спадкування» звернув увагу на те, що 

факт спільного проживання та ведення господарства, за умови, що одна із осіб 

перебуває у попередньо зареєстрованому шлюбі, не може бути підставою для 

набуття спадщини, оскільки створення сім’ї без попереднього розірвання шлюбу 

суперечить моральним засадам суспільства [132].  

Наведений випадок один з небагатьох, коли суд прямо встановив факт 

порушення моральних засад суспільства, що призвело до позбавлення права на 

набуття спадщини.  

Верховний Суд України у своїй постанові від 25 вересня 2013 року у справі 

№ 6-80цс13 дійшов висновку про те, що положення договору про споживчий 

кредит, які містять умови про зміни у витратах, зокрема, щодо плати за 

обслуговування кредиту та плати за дострокове його погашення є 

несправедливими, порушують принцип добросовісності і є підставою для 

визнання таких положень недійсними з підстав зазначених у ч. 1 ст. 203 
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ЦК України. З мотивувальної частини постанови вбачається, що Верховний Суд 

України ототожнює порушення моральних засад суспільства з порушенням 

закріпленого у ст. 3 ЦК України принципу добросовісності [112].  

У зазначеному випадку суд кваліфікував порушення моральних засад 

суспільства, які закріплені в цивільному законодавстві у вигляді окремих 

цивільно-правових принципів, зокрема, констатував порушення принципу 

добросовісності.  

У вищезазначеному контексті слід звернути увагу нате, що у науково-

практичних коментарях до Цивільного кодексу України можна зустріти позицію, 

згідно з якою, у зв’язку з відсутністю усталеної судової практики і формуванням 

доктринальних підходів в юридичній літературі переважаючим повинен бути 

звужувальний підхід до застосування юридичної категорії «моральні засади 

суспільства». За таких умов виправданим є намагання визначити перелік 

припустимих випадків застосування такої оціночної категорії з метою 

неприпустимості свавільного застосування і перетворення її в «каучукову 

норму». Таке обмежене застосування моральних засад суспільства, як умови 

здійснення цивільних прав, обґрунтовується двома випадками: а) оскільки 

цивільні права виникають на підставі правочину (договору), на осіб, що 

здійснюють правочини (укладають договори), може бути покладено обов’язок 

додержуватися моральних засад суспільства; б) у врегульованих цивільним 

кодексом відносинах, які безпосередньо пов’язані з особистістю (зокрема, 

відносини з приводу особистих нематеріальних благ) [86]. 

З наведеного вбачається, що одним з випадків обмеження здійснення 

цивільних прав моральними засадами суспільства є необхідність обмеження 

договірної свободи, а саме закріпленого у ст. 3 ЦК України принципу свободи 

договору. Останнє, власне і було реалізовано у ч. 1 ст. 203 ЦК України, 

відповідно до якої, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим 

актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його 

моральним засадам.  
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У науково-практичних коментарях до ст. 203 ЦК України висловлюється 

позиція, що її положення про обов’язковість відповідності змісту правочину 

моральним засадам суспільства не можна вважати вдалим, оскільки воно буде 

постійно отримувати різне тлумачення як в науці, так і в судовій практиці. 

Пояснюється це тим, що в даному випадку категорія моральних засад не містить 

достатніх для однозначного розуміння юридичних ознак. Зокрема, звертається 

увага на те, що в самій ст. 203 ЦК України не розкривається зміст «моральних 

засад суспільства», яким має відповідати правочин, що є певною законодавчою 

прогалиною. Однак, у будь-якому разі необхідно уникати розширеного 

тлумачення цього поняття, адже це може призвести до довільного визнання 

недійсним правочину, у якому поведінка його учасників не містить ознак 

істотної суспільної небезпеки. За таких обставин правочин, який суперечить 

моральним засадам суспільства, має вважатися не чинним, якщо ці моральні 

засади у прямій чи загальній формі знайшли своє нормативне закріплення, 

наприклад, як це передбачено у Конституції України або Законі України «Про 

захист суспільної моралі» [180, с. 157].  

Отже, як вбачається з наведеного вище, ключова проблема застосування 

моральних засад суспільства, в якості категорії обмеження договірної свободи, 

полягає у відсутності достатніх для їх однозначного розуміння юридичних ознак. 

Адже жодне з існуючих у цивільному кодексі положень не містить критеріїв для 

кваліфікації антиморального правочину, що значно ускладнює уніфікацію 

судової практики. Відповідно, станом на сьогодні науковці та суди стоять перед 

проблемою необхідності вироблення чітких та всім зрозумілих критеріїв 

антиморальних угод.  

На наш погляд, вироблення таких критеріїв шляхом зазначеного вище 

обмеження категорії «моральні засади суспільства» відповідними 

законодавчими нормами не буде відповідати приписам ч. 1 ст. 203 ЦК України. 

Ми вважаємо, що буквальне тлумачення ч. 1 ст. 203 ЦК України дозволяє 

стверджувати, що законодавцем під моральними засадами суспільства 

розуміється щось інше, відмінне від вимог Цивільного кодексу України, актів 
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цивільного законодавства та інтересів держави і суспільства, тобто відмінне від 

законодавчих норм. За таких умов, обмеження категорії моральні засади 

суспільства виключно лише законодавчими приписами є дискусійним, 

невиправданим та не буде відповідати духу та меті закону.  

На жаль, національна судова практика застосування ч. 1 ст. 203 ЦК України 

в основному зводиться до визнання правочинів недійсними внаслідок 

порушення цивільно-правових норм або принципів. Щодо практики 

застосування судами категорії «моральні засади суспільства», як окремої 

підстави або додаткового критерію для оцінки справедливості договірних умов, 

то слід зазначити, що станом на сьогодні вона відсутня. Принаймні в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень України та у відповідному розділі 

інформаційної-аналітичної бази «Ліга» такі судові рішення відсутні.  

Зазначена вище ситуація підтверджує той факт, що суди доволі обережно 

ставляться до визнання правочинів недійсними з підстав порушення моральних 

засад суспільства. Очевидно, що основною причиною такого ставлення є 

відсутність законодавчих критеріїв для конкретизації категорії «моральні засади 

суспільства» та механізмів її застосування до спірного правовідношення. 

Зокрема, як правильно зазначає О. В. Грицак, складність полягає в тому, що 

категорія «моральні засади суспільства» є неконкретизованою, і – водночас – має 

імперативний характер. Існуючі визначення моральних принципів мають 

загальний характер, з якого неможливо здійснити достатньо однозначний 

висновок, про які імперативні вимоги, що мають відповідати моральним засадам 

суспільства, може йти мова при врегулюванні відповідних правовідносин [43, 

с. 89].  

Ще однією причиною обережного ставлення судів до категорії «моральні 

засади суспільства» можуть бути визначені у ч. 3 ст. 228 ЦК України наслідки 

порушення моральних засад суспільства, а саме, конфіскація. У цьому випадку 

необхідно звернути увагу на те, що в назві ст. 228 ЦК України мова йде про 

правочини, які порушують публічний порядок та вчинені з метою, що 

суперечить інтересам держави і суспільства, а в частині третій мова йде про 
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правочини, які не відповідають інтересам держави і суспільства та його 

моральним засадам. Відповідно, з огляду на те, що ч. 3 ст. 228 ЦК України 

встановлена відповідальність за вчинення антиморальних правочинів у вигляді 

конфіскації, виникає парадоксальна ситуація, за якої порушення морально-

етичних норм тягне за собою більш сувору відповідальність, ніж порушення 

інших положень цивільного законодавства. Якщо застосування конфіскації до 

правочинів направлених на порушення інтересів держави і суспільства ще можна 

якось обґрунтувати, зокрема, вважливістю та пріоритетністю останніх для 

держави і суспільства, то по відношенню до моральних засад суспільства 

залишається незрозумілим, чим керувався законодавець встановлюючи таку 

санкцію. Очевидно, що судді, розуміючи «парадоксальність» вказаної ситуації, 

уникають та не застосовують до спірних правовідносин категорію «моральні 

засади суспільства». Зі свого боку, учасники спірних цивільних правовідносин 

також утримуються від подання відповідних позовів, зокрема, з огляду на велику 

вірогідність застосування до них двосторонньої конфіскації. Відповідно, в 

переважній більшості випадків, єдиною зацікавленою особою подання позовів 

про визнання правочину недійсним внаслідок порушення інтересів держави і 

суспільства та його моральних засад є суб’єкти владних повноважень, зокрема, 

податкові або правоохоронні органи13.  

Отже, судова практика не дає відповіді на питання за якими ознаками 

можна ідентифікувати правочини, що порушують моральні засади суспільства. 

Вказане дає підстави стверджувати, що станом на сьогодні у цивільному 

законодавстві Україні відсутні практичні підходи та уніфікована судова 

практика щодо визнання правочину недійсним з підстав порушення моральних 

засад суспільства.  

Деякі науковці дотримуються позиції про те, що взагалі не варто 

проводити кваліфікацію угод, які порушують моральні засади суспільства, 

                                                 
13 Такі позови подаються на підставі ч. 3 ст. 228 ЦК України з урахуванням існуючої там прив’язки моральних засад 
суспільства до інтересів держави і суспільства. 
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оскільки це буде спроба передбачення конкретних випадків з усього розмаїття 

проявів життя суспільства, що не є можливим [25, с. 8].  

Наприклад, Р. О. Стефанчук звертає увагу на те, що моральні засади 

суспільства є доволі хиткою оціночною правовою конструкцією, яка ніколи не 

може бути об’єктивно виміряна [169, с. 140].  

Слід визнати, що оціночний характер та правова невизначеність моральних 

засад суспільства є основною підставою для існуючої позиції про необхідність 

обмеження вказаної категорії законодавчими нормами. Так, наприклад, в деяких 

випадках, з огляду на вищезазначену невизначеність моральних засад 

суспільства, порушення останніх прив’язується до порушення категорії 

«інтереси держави і суспільства».  

Прикладом вищенаведеного є позиція Вищого адміністративного суду 

України, яку він навів у своєму листі № 1776/1000/13-08 від 24 жовтня 2008 року 

«Про деякі питання практики вирішення спорів у справах за участю органів 

державної податкової служби (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному 

порядку Вищим адміністративним судом України». Зокрема, про те, що 

правочин, який вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і 

суспільства, та водночас суперечить моральним засадам суспільства, є 

нікчемним, і визнання такого правочину недійсним судом не вимагається [123].  

Таким чином, в деяких випадках суди ототожнюють правочини, зміст яких 

суперечить інтересам держави і суспільств з правочинами, зміст яких суперечить 

моральним засадам суспільства. Принаймні допускають одночасне порушення 

змістом правочину інтересів держави і суспільства та моральних засад 

суспільства.  

Як зазначалось вище, в переважній більшості до суду звертаються з 

позовами про визнання правочинів недійсними з підстав зазначених у ст. 228 

ЦК України суб’єкти владних повноважень. Відповідно, у державних органів 

виникають питання щодо правильного правозастосування положень ст. 228 

ЦК України. Розглядаючи останні, Міністерство доходів і зборів України у 

своєму листі від 27 травня 2013 року № 3642/6/99-99-19-04-01-15 «Щодо 
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визнання правочинів недійсними» зазначило, що ч. 1. ст. 203 ЦК України 

зазначило, що зміст правочину не може суперечити, зокрема, моральним засадам 

суспільства. Отже, правочин, укладений з метою, що суперечить інтересам 

держави та суспільства, суперечить і моральним засадам суспільства [189].  

На наш погляд, зазначені вище висновки не мають під собою жодних 

обґрунтованих правових підстав. Ми вважаємо, що у вищезазначених випадках 

мова йде про порушення двох абсолютно різних цивільно-правових категорій. 

Намагання надати правове визначення моральним засадам суспільства шляхом 

прив’язки їх до інтересів держави і суспільства не знаходить свого 

підтвердження в теорії цивільного права є помилковим.  

З урахуванням вищезазначеного, актуальним залишається питання щодо 

основних ідентифікуючих ознак правочинів, зміст яких суперечить моральним 

засадам суспільства.  

Ми вважаємо, що при наданні відповіді на поставлене питання необхідно 

виходити з розподілу антиморальних правочинів на три групи, у залежності від 

моральних засад суспільства якім вони суперечать, зокрема, на ті які:  

1) порушують моральні засади суспільства, які закріплені в актах 

цивільного законодавства у вигляді конкретної цивільно-правової норми; 

2) порушують моральні засади суспільства, які закріплені в актах 

цивільного законодавства у вигляді відповідних правових принципів  

3) порушують не закріплені в актах цивільного законодавства, але є 

усталеними в певній сфері цивільних правовідносин.  

Відносно першої групи антиморальних засад суспільства можна знайти 

відповідні правові орієнтири у чинному законодавстві України, а саме. 

В першу чергу, це приписи Закону України «Про захист суспільної моралі» 

від 20 листопада 2003 року № 1296-IV. Зокрема, згідно зі ст. 2 Закону 

антиморальними можуть бути правочини предметом яких є: виробництво та 

поширення продукції, яка має порнографічний характер; пропаганда війни, 

національної та релігійної ворожнечі, зміна шляхом насильства конституційного 

ладу або територіальної цілісності України; пропаганда фашизму та 
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неофашизму; приниження нації чи особи за національною ознакою; пропаганда 

неповаги до національних та релігійних святинь; приниження особистості, яке є 

проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), душевнохворих та літніх 

людей; пропаганда невігластва, неповаги до батьків; пропаганда наркоманії, 

токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок [126].  

З наведеного вбачається, що Законом України «Про захист суспільної 

моралі» встановлено перелік заборон на укладання певних видів аморальних 

правочинів. При практичному застосуванні положень вищевказаного закону 

необхідно виходити з того, що необхідність дотримання вищевказаних заборон 

та умов є імперативним обов’язком відповідних суб’єктів, які здійснюють 

діяльність в цій галузі [110].  

І. І. Припхан звертає увагу на те, що в українському законодавстві 

суспільна мораль має розглядатися не тільки як регулятор суспільних відносин, 

а й як об’єкт правового захисту. Саме у цьому аспекті суспільну мораль слід 

розуміти як систему етичних цінностей, правил і норм поведінки, що склалися у 

суспільстві на основі багатовікових духовних і культурних надбань, уявлень про 

добро, совість, свободу, честь, гідність, відповідальність, громадський обов’язок, 

толерантність, які й визначають сутність вимог до індивіда зі сторони 

суспільства, що повинно знайти своє відображення у ст. 1 Закону України «Про 

захист суспільної моралі». Це визначення є спробою узагальнити напрацювання 

законодавця та науковців, проте воно також потребує подальшого детального 

дослідження і теоретичного вдосконалення [120, с. 501]. 

Іншим правовим орієнтиром першої групи антиморальних правочинів 

можуть бути положення Закону України «Про охорону дитинства», згідно з 

якими, кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, 

інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку 

(ст. 8) [128]. Відповідно, правочини, зміст яких суперечить наведеним 

положенням Закону України «Про охорону дитинства» можуть бути визнанні 

судом як антиморальні.  
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Крім того, до першої групи антиморальних правочинів також можна 

віднести ті, зміст яких порушує особисті немайнові права фізичної особи (книга 

друга Цивільного кодексу України).  

На наш погляд, у вищезазначених випадках важливим є те, що відбувається 

порушення саме морально-етичних норм, які закріплені у цивільному 

законодавстві у вигляді відповідних імперативних обов’язків. Внаслідок таких 

порушень правочин може бути визнаний недійсним з підстав зазначених у ч. 1 

ст. 203 ЦК України, а саме: у зв’язку з порушенням моральних засад суспільства, 

які знайшли своє законодавче закріплення у цивільному законодавстві у вигляді 

окремих цивільно-правових норм.  

Крім того, необхідно враховувати, що в деяких випадках цивільно-правова 

категорія «моральні засади суспільства» може бути додатковим критерієм для 

оцінки правомірності умов правочину. Зокрема, як зазначає С. С. Алєксєєв, 

велика кількість нормативних положень, які містяться в законодавчих актах та 

мають оціночний характер (такі, як «груба необережність», «винятковий 

цинізм», «образа» та інші аналогічні положення), можуть отримати необхідну 

визначеність і реальну юридичну дію тільки на підставі моральних критеріїв та 

моральних оцінок. На підставі цих же критеріїв та оцінок вирішуються 

принципово важливі юридичні питання під час розгляду юридичних справ, 

пов’язаних з притягненням до юридичної відповідальності, розміром 

відшкодування за нанесення моральної шкоди, з розірванням браку, 

позбавленням батьківських прав і т. ін. [3, с. 337].  

Отже, у зазначених вище випадках категорія «моральні засади 

суспільства» повинна використовуватись як додатковий (субсидіарний) критерій 

оцінки правомірності умов (змісту) правочину. Відповідно, до цієї групи 

направлених на порушення моральних засади суспільства правочинів можна 

віднести ті, які порушують закріплені у цивільному законодавстві морально-

етичні норми за умови, що при вирішенні питання їх недійсності, категорія 

«моральні засади суспільства» використовувалась в якості додаткового 

критерію. Резолютивна частина судового рішення в такому випадку може бути 
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сформована наступним чином: визнати правочин недійсним у зв’язку з 

порушенням вимог ч. 2 ст. 2 Закону України «Про суспільну мораль» та 

закріплених у ч. 1 ст. 203 ЦК України моральних засад суспільства.  

Щодо другого типу антиморальних правочинів, зміст яких порушує 

моральні норми, які закріплені у цивільному законодавстві у вигляді відповідних 

цивільно-правових принципів, слід звернути увагу на наступне.  

Моральні засади цивілізованого суспільства – це певні загальнолюдські 

цінності як-от: добро, розумність, справедливість, чесність, повага до іншої 

особи та її інтересів тощо [182, с. 272].  

Г. В. Перетятко звертає увагу на те, що наявність у суспільстві моральних 

підсистем не означає, що їх мораль є абсолютно різною. Є низка моральних 

принципів, які номінально визнаватимуть навіть усі члени суспільства, однак 

кількість таких принципів невелика. До таких всезагальних моральних 

принципів можна віднести справедливість, добро, доброчесність, 

добросовісність тощо [105, с. 19]. 

Як відомо, зазначені всезагальні моральні принципи (цінності) знайшли 

своє закріплення у положеннях цивільного кодексу, а саме, в приписах ст. 3 

ЦК України закріплені основні засади цивільного законодавства до яких 

віднесені такі моральні принципи як справедливість, добросовісність та 

розумність. Крім того, зазначені принципи знайшли своє закріплення у ч. 3 

ст. 509 ЦК України, якою встановлено, що зобов’язання мають ґрунтуватися на 

засадах добросовісності, розумності та справедливості.  

В юридичній літературі акцентується увага на тому, що принципи 

справедливості, добросовісності та розумності – є однією з керівних ідей 

цивільного права, через призму якої здійснюється цивільно-правове 

врегулювання суспільних відносин та визначається характер поведінки 

учасників цивільних правовідносин з точки зору необхідності сумлінного 

здійснення ними своїх цивільних прав і виконання цивільних обов’язків, 

шанування прав та інтересів інших осіб, моралі суспільства, турботи про власні 

права й інтереси, а також права та інтереси інших учасників з метою 
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недопущення їх порушення, закріплення можливості адекватного захисту 

порушеного цивільного права або інтересу [88, с. 31]. 

Одним з прикладів необхідності дотримуватись принципів справедливості 

та добросовісності під час укладання договорів є положення ст. 18 Закону 

України «Про захист прав споживачів», згідно з якими, продавець не повинен 

включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови 

договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його 

наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду 

споживача [125].  

Таким чином, істотне порушення дисбалансу договірних прав та обов’язків 

на шкоду споживача може стати підставою для визнання судом таких договірних 

умов недійсними у зв’язку з порушенням моральних засад суспільства, що 

закріплені у ст. 3 ЦК України у вигляді цивільно-правового принципу 

добросовісності.  

Як правильно звертає увагу Н. С. Кузнєцова, у межах зобов’язання засади 

добросовісності конкретизують загальний обов’язок, який передбачає 

необхідність: а) кожній стороні зробити все, що взаємно полегшить виконання 

зобов’язання, і уникати того, що може їх ускладнити або унеможливити їх 

виконання; б) уникати порушення прав іншої сторони; в) дійсно робити спільно 

все, що необхідно для досягнення мети договору; г) надавати необхідну 

інформацію про виконання первісних дій з реалізації зобов’язання [75, с. 13].  

Іншим прикладом порушення другої групи антиморальних правочинів 

може бути постанова Вищого господарського суду України від 10 січня 

2012 року № 5021/1197/2011, в мотивувальній частині якої суд зазначив, що 

недобросовісними є умови договору про надання правових послуг, в яких 

закріплений обов’язок щомісячної оплати незалежно від того, чи надаються 

правові послуги [115].  

До порушень другої групи антиморальних правочинів можна віднести 

також випадки, коли умови правочину суперечать закріпленому у ст. 3 

ЦК України цивільно-правовому принципу справедливості.  
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Так, правове визначення категорії «справедливість» було надано 

Конституційним Судом України у рішенні № 15-рп/2004 від 02 листопада 

2004 року, в якому Суд зазначив, що справедливість – це одна з основних засад 

права, яка є вирішальною у визначення його як регулятора суспільних відносин, 

одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають 

як властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі 

поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому 

правопорушенню [153].  

Суддя Конституційного Суду України В. М. Кампо прямо звертає увагу на 

те, що вищенаведене визначення принципу справедливості може 

застосовуватись судами загальної юрисдикції для приведення їхньої судової 

практики у відповідність до вимог верховенства права [61, с. 119–120]. 

Відповідно, суди загальної юрисдикції мають всі правові механізми для визнання 

антиморальних правочинів недійсними у випадках, коли їх умови суперечать 

цивільно-правовому принципу справедливості.  

У свою чергу, М. О. Жорнік звертає увагу на те, що Цивільним кодексом 

України встановлена обов’язковість ознак справедливості у змісті правочину, а 

саме: ст. 215 ЦК України передбачено, що підставою недійсності правочину є 

недодержання стороною (сторонами) в момент його вчинення вимог ч. 1 ст. 203 

ЦК України, де зазначено, що зміст правочину не може суперечити іншим актам 

цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його 

моральним засадам. З врахуванням наведеного у академічному словнику 

української мови визначенням справедливості14, М. О. Жорнік приходить до 

висновку про те, що обов’язок учасників цивільних правовідносин 

дотримуватись справедливості при здійсненні правочину закріплено двічі: 

вперше, коли норми справедливості згадуються в актах законодавства, та вдруге, 

коли законодавець безпосередньо вказує на обов’язкову відповідність змісту 

правочину моральним засадам суспільства, тобто справедливості [55, с. 161].  

                                                 
14 Справедливість – це людська дія, вчинок, що відповідає морально-етичним і правовим нормам. Академічний 
тлумачний словник української мови (1970–1980 рр.). URL: http://sum.in.ua/ 



167 

З наведеного вбачається, що порушення змістом правочину принципу 

справедливості є одночасним порушенням закріплених у ч. 1 ст. 203 ЦК України 

моральних засад суспільства. Відповідно, можна обґрунтовано припустити, що 

порушення принципів добросовісності та розумності також можуть бути 

розцінені, як порушення моральних засад суспільства. Зокрема, така позиція 

підтверджується висновками Вищого господарського суду України, який в одній 

із своїх постанов звернув увагу на те, що відповідно до приписів ст. 3 ЦК України 

загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, 

добросовісність та розумність (п. 6) і застосування цих засад полягає в тому, що 

тексти законів, угод та їх застосування мають бути належними і справедливими 

стосовно усіх суб’єктів цивільних правовідносин та відповідати 

загальновизнаним нормам обороту. При цьому концепція добросовісності може 

використовуватись судом у будь-якій ситуації, щоб виправити несправедливість, 

яка б мала місце, якщо б застосовувалися традиційні правила [114].  

В даному випадку необхідно враховувати, що принцип розумності у 

договірних відносинах проявляється більш за все на етапі виконання договірного 

зобов’язання. Критерій розумності застосовується тоді, коли сторони договору 

не встановили ті чи інші правила поведінки в договорі та їх не можна визначити 

виходячи із положень закону [2, с. 91].  

Отже, цивільно-правові принципи справедливості, добросовісності та 

розумності мають моральне підґрунтя і можуть бути правовими лекалами для 

перевірки договірних умов (змісту правочину) на відповідність чинному 

законодавству України. При цьому особливо важливим є те, що морально-етичні 

принципи справедливості, добросовісності та розумності ставляться над 

законодавчими нормами, «щоб виправити несправедливість, яка б мала місце, 

якщо б застосовувалися традиційні правила».  

На нашу думку, моральні засади суспільства, які закріплені у цивільному 

законодавстві у вигляді цивільно-правових принципів справедливості, 

добросовісності та розумності можуть застосовуватись судом, як підстава для 

визнання правочину недійсним, у тих випадках, коли у цивільному законодавстві 
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відсутні інші правові положення для визнання такого правочину недійсним. 

Відповідно, в таких випадках суд визнає правочин недійсним у зв’язку: з 

невідповідністю його змісту закріпленим у ч. 1 ст. 203 ЦК України моральним 

засадам суспільства, яке полягає у порушенні зазначених у п. 6 ч. 1 ст. 3 

ЦК України принципів справедливості, добросовісності та розумності.  

Ще одним прикладом другої групи антиморальних правочинів може бути 

порушення закріпленого у Загальній декларації прав людини принципу 

гуманності. Зокрема, такий висновок можна зробити з мотивувальної частини 

постанови Рівненського окружного адміністративного суду, в якій зазначено, 

що, по-перше, певні законодавчі норми можуть не містити визначення принципу 

моралі та гуманності, однак сама сутність суспільної моралі визначена 

положеннями Закону України «Про захист суспільної моралі». По-друге, 

важливою і визначальною, щодо проголошеного ООН в Загальній декларації 

прав людини принципу гуманності, з позиції розвитку національного 

законодавства, є конструкція з трьох статей основного закону, кожна з яких 

розкриває певний аспект втілення ідеї гуманності на рівні позитивного права. 

Стаття 3 Конституції України може розглядатися як така, що формує принцип 

гуманізму відносно життя суспільства та діяльності держави: людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Стаття 28 вказує на пов’язане з цим принципом 

невідчужуване та непохитне суб’єктивне право кожної людини: ніхто не може 

бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 

його гідність, поводженню чи покаранню, маючи на увазі неможливість будь-

якого виправдання дії проти людської гідності. Нарешті ст. 68 встановлює 

відносно всіх суб’єктів право позитивне зобов’язання, яке доповнює та обмежує 

вимогу дотримуватися приписів гуманності взагалі: кожен зобов’язаний... не 

посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Як можна побачити з 

наведених положень основного закону гідність людини є тим стрижневим 

феноменом, навколо якого вибудовується розуміння гуманного відношення до 

людської особи та її гідності [117].  
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Таким чином, вищезазначені принципи є перш за все морально-правовими, 

зокрема, А. О. Малофєєв розглядає їх як типові для приватного права морально-

етичні категорії, що мають моральне наповнення [82, с. 27].  

У свою чергу, Д. Л. Кондратюк звертає увагу на те, що морально-правові 

принципи створюють соціально-цілісну основу цивільно-правових відносин, 

підтверджують зв’язок морального та правового в цивільному праві. Їх наявність 

дозволяє формувати позитивне ставлення до реалізації норм цивільного права в 

масовій правовій свідомості [70, с. 24].  

Отже, порушення змістом правочину цивільно-правових принципів 

добросовісності, розумності, справедливості може бути розцінене судом, як 

порушення закріплених у ч. 1 ст. 203 ЦК України моральних засад суспільства. 

У цьому контексті актуальною залишається позиція В. П. Грибанова, відповідно 

до якої, протиправною є не тільки та поведінка, яка порушує конкретні норми 

права, але й та, яка порушує правові принципи системи, галузі чи інституту 

права, хоча б така поведінка і не порушувала конкретні норми права [42, с. 52].  

Крім того, слід погодитись з позицією Х. О. Угурчієвої, згідно з якою, під 

морально-правовими принципами необхідно розуміти вихідні засади, 

нормативні-правові положення, що представляють собою підсистему загальної 

сукупності принципів цивільного права та сприяють закріпленню морально-

етичних положень (категорій) в цивільному праві, наповнюючи тим самим його 

моральним змістом. Морально-правові принципи сприяють реалізації в 

цивільних правовідносинах та в правозастосовній діяльності моральних засад 

цивільного права, відсилаю учасників цивільних правовідносин до норм 

права [171, с. 11].  

Аналізуючи першу та другу групу антиморальних правочинів необхідно 

звернути увагу на позицію Г. В. Перетятко, який виокремлює такі форми впливу 

моралі на правотворчість: пряма – можливість прямого застосування моральних 

норм; непряма – через моральні принципи правотворця. Остання відбувається у 

такий спосіб: (1) законодавець санкціонує моральні норми шляхом закріплення 

у нормативно-правовому акті можливості прямого застосування цих норм (у 
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законодавстві вказано, що певні відносини регулюються моральними нормами); 

(2) регламентація суспільних відносин нормами моралі через норми 

об’єктивного права (у юридичну норму включено моральні категорії) [104, с. 57–

58].  

З урахуванням вищезазначеного, нерозглянутою залишається третя група 

антиморальних правочинів, зміст яких порушує моральні засади суспільства, які 

не закріплені в актах цивільного законодавства, але є усталеними у певній сфері 

цивільних відносин.  

У даному випадку мова йде про ті моральні правила, які не сформовані у 

вигляді цивільно-правових положень або принципів, тобто про ті, які не мають 

законодавчого закріплення. По відношенню до таких правочинів необхідно 

частково погодитись з позицією К. Ю. Валігури щодо неможливості проведення 

класифікації правочинів, які порушують моральні засади, оскільки це буде 

спроба передбачення конкретних випадків з усього розмаїття проявів 

економічного життя суспільства, що неможливо [25, с. 8].  

Разом з тим необхідно враховувати, що такі невизначені норми за певних 

умов можуть змінити свій статус та стати визначеними, а у подальшому і 

закріпленими в цивільному законодавстві у вигляді відповідних цивільно-

правових норм та принципів. Зокрема, ознаки таких правочинів можуть бути 

встановлені судом під час розгляду конкретної судової справи в межах окремого 

правопорушення. Наприклад, в ситуації за якої відсутні відповідні законодавчі 

норми для визнання недійсним очевидно несправедливого правочину. У такому 

випадку категорія «моральні засади суспільства» буде виконувати функції 

цивільно-правової норми «останньої інстанції». Тобто норми до якої суди 

звертаються в останню чергу, за умови відсутності або неможливості 

застосування інших. У разі ж наявності імперативного врегулювання спірних 

правовідносин, повинні застосовуватись відповідні законодавчі норми, оскільки 

сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного 

законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це (ч. 3 ст. 6 ЦК України).  
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Вищезазначена ситуація може мати місце за умови існування: 

(1) прогалини в праві; (2) процесуальної можливості для вчинення таких дій; 

(3) правових орієнтирів для визначення не закріплених у праві моральних засад 

суспільства.  

Процесуально вищезазначені дії можуть бути обґрунтовані:  

- положеннями ч. 2 ст. 5 ЦПК України, згідно з якою, у випадку, якщо закон 

або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, 

невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до 

суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити 

у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону;  

- частинами 9 та 10 ст. 10 ЦПК України, згідно з якими, якщо спірні 

відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за 

змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого – суд виходить із 

загальних засад законодавства (аналогія права). При цьому забороняється 

відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, 

суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини.  

При цьому завданням судової гілки влади є встановлення відповідних 

правових орієнтирів для полегшення кваліфікації порушень таких морально-

правових принципів. Зокрема, таким шляхом пішла континентальна судова 

практика застосування положень про добрі наміри. Наприклад, Федеральний 

Конституційний Суд Німеччини вирішуючи питання, щодо відповідності тих чи 

інших дій добрим намірам виходить із сукупності ціннісних орієнтирів, які 

досягло суспільство на цей час внаслідок свого духовно-культурного розвитку 

та зафіксувало їх у Конституції [192].  

Такими ціннісними орієнтирами є людська гідність, свобода 

самовизначення, заборона дискримінації, свобода совісті та віросповідання, 

свобода вираження думки, захист прав сім’ї, свобода об’єднань (статі 1–6 та 9 

Конституції ФРН) [199].  

Сучасні дослідники звертають увагу на те, що саме загальні положення про 

добрі наміри внесли у континентальні цивільні кодекси механізм, котрий зміг 
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надати судовим органам значні повноваження щодо легітимної оцінки 

справедливості змісту договірних умов та поведінки контрагентів під час їх 

виконання. Такі універсальні оціночні категорії стали інструментом, за 

допомогою якого судова практика, не змінюючи кодекс, втілювала масштабне 

приховане реформування цивільного права і обмеження свободи договору, і тим 

самим привела сферу останньої у відповідність із новими соціально 

орієнтованими цінностями і економічною ідеологією ХХ століття. Наприклад, 

оціночні положення закріплені у ст. 1134 ФЦК стали для Касаційного суду 

Франції підставою для прийняття жорстких та новаторських рішень, які заклали 

фундамент сучасної гуманістичної концепції договірних відносин щодо 

розширеного тлумачення добросовісності [7, с. 69]. 

Необхідно наголосити, що в таких випадках відповідність змісту 

правочину моральним засадам суспільства не встановлює конкретного правила, 

але формує тип поведінки; її слід розглядати як принцип, за допомогою якого 

законодавець конкретизує моральні ідеї в категоріях прав та обов’язків, тобто 

формулює конкретні моделі цивільно-правових норм, а суб’єкти цивільного 

права – координують свої вчинки з уявленнями про найвищі людські чесноти, 

ідеали людської свідомості, ідеєю добра і справедливості [187, с. 29].  

З огляду на вищезазначене, не закріплені в актах цивільного законодавства, 

але усталені в певній сфері цивільних відносин норми моралі з часом можуть 

знайти свою конкретизацію у цивільному законодавстві. До початку такої 

процедури закріплення вони можуть існувати у формі відповідних морально-

етичних правил. На наш погляд, до останніх можна віднести Правила 

адвокатської етики, Етичний кодекс лікаря України, Етичний кодекс спеціалістів 

із соціальної роботи України тощо.  

Наприклад, Етичний кодекс лікаря України прийнятий з огляду на 

особливий характер взаємовідносин лікаря та пацієнта, необхідність доповнення 

вже існуючих механізмів правового врегулювання таких взаємовідносин, а 

також з огляду на моральну відповідальність лікаря перед медичною спільнотою 

та суспільством за свою діяльність.  
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В Етичному кодексі спеціалістів із соціальної роботи України 

зазначається, що норми останнього є підґрунтям для прийняття етичних рішень 

в соціальній роботі, для встановлення норм етичної поведінки спеціалістів із 

соціальної роботи. Вказаний кодекс є основою професійної діяльності останніх, 

яка ґрунтується на загальнодержавних цінностях та етичних принципах 

соціальної роботи.  

В Правилах адвокатської етики вказується, що останні прийняті у зв’язку 

із надзвичайною важливістю функціонального навантаження адвокатури, яка 

вимагає від адвокатів дотримуватись високих етичних стандартів поведінки. При 

цьому норми зазначених правил не відміняють і не замінюють положень чинного 

законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, а лише доповнюють і 

конкретизують його. 

З вищезазначеного вбачається, що перелічені правила/кодекси не 

відносяться до актів цивільного законодавства (перелік останніх наведений у 

положеннях ст. 4 ЦК України), мають рекомендаційний характер та направлені 

на врегулювання взаємовідносин саме у сфері морально-етичних відносин. 

Останні виникають між адвокатом і клієнтом, пацієнтом і лікарем та є цивільно-

правовими. Іншими словами, вказані правила/кодекси містять моральні норми, 

які не закріплені в актах цивільного законодавства, але є усталеними у певній 

сфері цивільних правовідносин.  

В даному випадку, для більш глибокого розуміння, доцільно провести 

аналогію із закріпленим у ст. 7 ЦК України звичаєм, а саме. 

Відповідно до ч. 1. ст. 7 ЦК України, звичаєм є правило поведінки, яке не 

встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері 

цивільних відносин. Частиною другою процитованої статті встановлено, що 

звичай, який суперечить договору або актам цивільного законодавства, у 

цивільних відносинах не застосовується. 

Фактично аналогічне визначення можна надати моральним засадам 

суспільства, які не закріплені в актах цивільного законодавства. Зокрема, 

спільним для вказаних категорій є те, що: (1) вони не закріплені в актах 
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цивільного законодавства; (2) є усталеними в певній сфері цивільних відносин. 

У свою чергу, різниця між «звичаєм» та не закріпленими в актах цивільного 

законодавства «моральними засадами суспільства» полягає в тому, що: 

По-перше, звичай регулює майнові «економічні» цивільні правовідносини, 

у той час як «моральні засади суспільства» це категорія, яка врегульовує особисті 

немайнові цивільні правовідносини, що не мають економічного змісту та тісно 

пов’язані з фізичною особою.  

По-друге, звичай, який суперечить договору або актам цивільного 

законодавства, у цивільних відносинах не застосовується. У свою чергу, 

моральні засади суспільства не застосовуються лише в тих випадках, коли вони 

суперечать актам цивільного законодавства, при цьому вони мають пріоритет 

над договором, оскільки зміст (умови) останнього не повинні суперечити 

моральним засадам суспільства.  

Необхідно погодитись з тим, що однаковість застосування цивільно-

правової норми, яка містить оціночні положення, завжди є ускладненим. Саме 

тому завжди будуть існувати наукові підходи, які обґрунтовують необхідність 

ототожнення оціночних категорій моралі виключно лише із законодавчими 

приписами. Так, наприклад, Ю. О. Гусенкова вважає, що існування в 

законодавстві філософської категорії засади моралі несприятливо впливає на 

правозастосування норм права, є підставою для самостійного та довільного 

тлумачення відповідних положень судами. До того ж, на думку автора, недійсні 

угоди, вчинені з метою, що суперечить засадам правопорядку, фактично за 

смисловим навантаженням включають в себе угоди, які порушують засади 

моралі, оскільки дуже непросто уявити собі угоду, мета якої може зашкодити 

лише засадам моралі, без порушення засад правопорядку або закону [45, с. 9].  

Ми вважаємо, що у вищезазначеному контексті більш збалансованою та 

правильною є позиція О. М. Омельчука, згідно з якою, право і мораль завжди 

взаємодіють між собою: якщо відсутні правові приписи, існують норми моралі; 

там, де мораль буває нездатна одним своїм внутрішнім авторитетом стримувати 
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прояви егоїзму, на допомогу їй приходить право зі своїми засобами 

внутрішнього примусу [97, с. 28].  

Підсумовуючи, в першу чергу, необхідно звернути увагу на наступні 

важливі моменти ідентифікації правочинів, зміст яких суперечить моральним 

засадам суспільства:  

По-перше, з кількості теоретичних досліджень та випадків застосування в 

судовій практиці категорії моральні засади суспільства вбачається, що вона 

недостатньо досліджена в теорії та фактично не працює на практиці. Зокрема, в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень України міститься достатньо 

велика кількість рішень про визнання правочинів недійними, посеред яких 

майже не зустрічаються рішення про визнання правочинів недійсними з підстав 

порушення моральних засад суспільства. Така ситуація напряму впливає на 

ідентифікацію антиморальних правочинів, оскільки, як це вбачається з 

континентальної судової практики, саме суди формують основні підходи щодо 

тлумачення та практичного застосування норм моралі в контексті недійсності 

правочинів. На наш погляд, для виправлення такої ситуації необхідно скасувати 

встановлену ч. 3 ст. 228 ЦК України конфіскацію, оскільки саме небажання 

застосовувати останню зумовлює обережне ставлення судів до правочинів, зміст 

яких суперечить моральним засадам суспільства. Окрім того, питання правових 

наслідків правочинів, які вчинені з метою, що суперечить моральним засадам 

суспільства, станом на сьогодні залишились неврегульованими. Зокрема, з 

положень цивільного законодавства остаточно незрозуміло, до них повинна 

застосовуватись встановлена ч. 3 ст. 228 ЦК України конфіскація, або загальні 

наслідки (реституція) встановлені ч. 1 ст. 216 ЦК України [22, с. 99].  

По-друге, інша проблема полягає у відсутності переліку основних 

ідентифікаційних ознак правочинів, що порушують моральні засади суспільства. 

Адже з наявних теоретичних досліджень та судової практики достатньо тяжко 

зрозуміти, які угоди можна кваліфікувати як антиморальні у розумінні ч. 1 ст. 203 

ЦК України. В теорії цивільного права під правочинами, зміст яких суперечить 

моральним засадам суспільства здебільшого здебільшого розуміють ті, які 
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порушують закріплені у законодавстві морально-етичні норми. Разом з тим такі 

норми моралі з моменту свого законодавчого закріплення набувають статус 

цивільно-правових, тобто у розумінні ч. 1 ст. 203 ЦК України відносяться до 

актів цивільного законодавства. При цьому з буквального тлумачення ч. 1 ст. 203 

ЦК України вбачається, що під моральними засадами суспільства законодавець 

розуміє моральні норми, які не відносяться до закріплених в положеннях 

цивільного законодавства (актах цивільного законодавства). На нашу думку, під 

моральними засадами суспільства у контексті ч. 1 ст. 203 ЦК України, в першу 

чергу, треба розуміти ті норми суспільної моралі, які вже сформовані у 

суспільстві, але ще не пройшли процедуру закріплення в законодавстві.  

З огляду на вищезазначене, правочини, зміст яких суперечить моральним 

засадам суспільства, в залежності від їх спрямованості на порушення тих чи 

інших норм моралі можна розподілити на три групи, а саме. На правочини, що 

порушують моральні засади суспільства, які:  

1) закріпленні у цивільному законодавстві у вигляді цивільно-правових 

норм;  

2) закріплені у цивільному законодавстві у вигляді загальних засад 

(принципів) цивільного права;  

3) не закріплені в актах цивільного законодавства, але є усталеними у 

певній сфері цивільних відносин.  

Таким чином, антиморальним є правочин, зміст якого суперечить вимогам 

соціальної моралі, які закріплені у цивільному законодавстві у вигляді цивільно-

правових норм та принципів або ще не неохоплені (незакріплені) цивільним 

законодавством норми моралі, за умови явної та очевидної несправедливості 

змісту правочину та відсутності законодавчого реагування на такі 

порушення [18, с. 11].  

При цьому, слід особливо звернути увагу на те, що у широкому сенсі під 

правочинами, зміст яких суперечить моральним засадам суспільства необхідно 

розуміти всі три вищезазначені групи, а у вузькому (цивільно-правовому) лише 

ті, що порушують не закріплені у праві моральні норми, оскільки закріплені вже 
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набули статус цивільно-правових норм та, відповідно, не підпадають під 

категорію «моральні засади суспільства» у вузькому розумінні ч. 1 ст. 203 

ЦК України.  

З огляду на вищезазначене, ми пропонуємо кваліфікувати антиморальні 

правочини в залежності від їх спрямованості на порушення відповідних норм 

моралі, зокрема, на правочини: (1) зміст яких суперечить вимогам суспільної 

моралі, які закріпленні в цивільному законодавстві у вигляді конкретизованих 

цивільно-правових норм; (2) зміст яких суперечить вимогам суспільної моралі, 

які закріплені у вигляді принципів (загальних засад) цивільного законодавства; 

(3) зміст яких суперечить вимогам суспільної моралі, не закріплені в актах 

цивільного законодавства, але є усталеними у певній сфері цивільних відносин.  

Відповідно, основною ідентифікаційною ознакою першого типу 

правочинів є їх спрямованість на порушення закріплених у цивільному 

законодавстві мінімальних вимог суспільної моралі. Тобто мова їде про 

порушення тих імперативних приписів, які закріплені в актах цивільного 

законодавства з метою захисту норм соціальної моралі. Наприклад, положень 

розділу ІІ Конституції України, положень книги другої Цивільного кодексу 

України, положень Закону України «Про основи соціальної моралі» тощо. 

В контексті ч. 1 ст. 203 ЦК України зазначені правочини можуть бути 

кваліфіковані як такі, що порушують приписи цивільного кодексу та інших актів 

цивільного законодавства. Категорія «моральні засади суспільства» у даному 

випадку виконує роль додаткового (субсидіарного) критерію оцінки 

правомірності умов (змісту) правочину.  

Основною ідентифікаційною ознакою другого типу правочинів є їх 

направленість на порушення моральних норм, які закріплені в цивільному 

законодавстві у вигляді відповідних правових принципів. У даному випадку мова 

йде про порушення змістом правочину закріплених в положеннях ст. 3 

ЦК України загальних засад цивільного законодавства, зокрема, принципів 

справедливості, добросовісності та розумності. Крім того, ціннісними 

орієнтирами для визначення таких «моральних принципів» можуть бути 
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відповідні положення міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, рішення Європейського суду з прав людини 

тощо. На нашу думку, порушення змістом правочину зазначених принципів 

можуть бути розцінені судом, як порушення моральних засад суспільства в 

контексті ч. 1 ст. 203 ЦК України. При цьому основною умовою такої оцінки є 

наявність імперативного обов’язку дотримуватись цивільно-правових принципів 

та відсутність цивільно-правової норми, яка встановлює недійсність правочину, 

зміст якого порушує такий обов’язок. Категорія «моральні засади суспільства» в 

такому випадку виконує подвійну функцію: по-перше, є критерієм для перевірки 

змісту правочину на його відповідність цивільно-правовим принципам (нормам 

моралі); по-друге, є підставою для визнання правочину недійсним. При цьому 

моральні засади суспільства можуть застосовуватись як підстава недійсності 

правочинів за умови, що недійсність останніх не встановлена іншими нормами 

цивільного законодавства (має субсидіарний характер застосування).  

Основною ідентифікаційною ознакою третього типу правочинів є 

порушення ними неохоплених (не закріплених) цивільним законодавством норм 

моралі. В цьому випадку мова йде про моральні правила поведінки, які не 

встановлені актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері 

цивільних відносин, останні закріплюються переважно у відповідних морально-

етичних кодексах, які не відноситься до перелічених в положеннях ст. 4 

ЦК України актів цивільного законодавства. Такі норми в переважній більшості 

закріплені у відповідних морально-етичних кодексах, наприклад, Правила 

адвокатської етики, Етичний кодекс лікаря України, Етичний кодекс спеціалістів 

із соціальної роботи України тощо.  

Зазначені моральні засади суспільства переважно виконують функцію 

«останньої інстанції». Тобто застосовується судом у випадках, коли суддя вбачає 

явне та однозначне порушення змістом правочину прав та законних інтересів 

учасників цивільних правовідносин, але при цьому відсутні законодавчі норми, 

які передбачають визнання такого правочину недійсним (прогалина у праві). В 

подальшому, у разі залишення судами апеляційної та касаційної інстанції в силі 
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такого рішення, воно може стати підставою для формування судової практики в 

аналогічних справах та подання до законодавчого органу влади пропозицій щодо 

внесення відповідних змін або доповнень до цивільного законодавства. У такі 

спосіб, невизначені норми соціальної моралі трансформуються у цивільно-

правові. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Правочин вважається таким, що порушує інтереси держави і суспільства, 

у випадках, коли він спрямований на порушення публічних інтересів, що 

знайшли своє закріплення у відповідних публічно-правових (імперативних) 

приписах. Зокрема, це приписи кримінального, адміністративного, податкового, 

митного законодавства, тобто ті, які забезпечують соціальну, економічну та 

політичну життєдіяльність держави.  

2. З об’єктивної сторони першою і основною кваліфікуючою ознакою 

правочинів, які порушують інтереси держави і суспільства є їх мета, зокрема, 

спрямованість на досягнення такого результату, який порушує закріпленні в 

чинному законодавстві України публічні інтереси.  

3. З суб’єктивної сторони обов’язковою ознакою правочину, зміст якого 

суперечить інтересам держави і суспільства, є вина. Остання є обов’язковою 

ознакою таких правочинів з огляду на специфіку чинного антимонопольного, 

господарського, фінансового, адміністративного та кримінального 

законодавства, адже порушення закріплених в них публічно-правових норм 

завжди є протиправною та винною дією, а вина є обов’язковою ознакою 

(елементом) юридичного складу господарського, фінансового, 

адміністративного та кримінального правопорушень.  

4. Правочини, які порушують інтереси держави і суспільства за своїми 

ознаками певним чином ідентичні правочинам, які порушують публічний 

порядок. В основі такої ідентичності лежить їх спрямованість на порушення 

публічних інтересів. Різниця між ними полягає в тому, що коло правочинів, які 
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порушують публічний порядок, обмежується випадками порушення публічних 

інтересів, що перелічені у ч. 1 ст. 228 ЦК України. При цьому об’єктом 

правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства, є всі публічні 

інтереси, які знайшли своє законодавче закріплення в чинному законодавстві 

України.  

5. За загальним правилом, суб’єктами звернення до суду з позовами про 

визнання правочинів недійсними, внаслідок порушення інтересів держави і 

суспільства, можуть бути суб’єкти владних повноважень, до компетенції яких 

віднесено контроль за дотриманням відповідного публічного законодавства. 

Інші суб’єкти спірних правовідносин (як виняток із загального правила) можуть 

звернутись з таким позовом до суду лише у разі, якщо обґрунтують наявність 

порушених прав та інтересів вчиненням відповідного правочину.  

6. Цивільно-правова категорія «моральні засади суспільства» в контексті 

недійсності правочинів виконує дві функції. По-перше, є самостійною підставою 

для визнання антиморальних правочинів недійсними та по-друге, може бути 

додатковим (субсидіарним) критерієм для оцінки умов правочину на предмет їх 

відповідності нормам чинного законодавства.  

7. Основною ознакою правочину, зміст якого суперечить моральним 

засадам суспільства, є його спрямованість на порушення вимог суспільної 

моралі, які не закріплені в цивільному законодавстві у вигляді правових норм чи 

принципів, але є усталеними у певній сфері цивільних відносин.  

8. Ідентифікаційні ознаки правочинів, зміст яких порушує не закріплені у 

цивільному законодавстві моральні засади суспільства, встановлюються судом у 

кожному конкретному випадку з урахуванням обставин спірних правовідносин. 

Застосування такого механізму можливо виключно за умови наявності прогалин 

у праві.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на основі узагальнення наукових поглядів, теорії і 

практики національного та континентального цивільного законодавства 

вирішене поставлене наукове завдання. Останнє полягало у розробці 

рекомендацій щодо вдосконалення правових підходів до тлумачення і 

застосування цивільно-правових категорій «інтереси держави і суспільства» та 

«моральні засади суспільства» в контексті недійсності правочинів, а також щодо 

формування нових теоретичних положень правової кваліфікації правочинів, 

зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства та його моральним 

засадам. Проведений науковий аналіз проблем кваліфікації правочинів, зміст 

яких суперечить інтересам держави і суспільства та моральним засадам 

суспільства спрямований на розвиток доктрини цивільного права і 

вдосконалення цивільного законодавства у сфері недійсності правочинів.  

На підставі проведеного наукового аналізу розроблені теоретичні 

пропозиції та практичні рекомендації для вдосконалення цивільного 

законодавства щодо недійсності правочинів. Основними науковими висновками 

та рекомендаціями отриманими в процесі цього дисертаційного дослідження є:  

1. Під інтересами держави і суспільства в цивільному законодавстві 

необхідно розуміти публічні інтереси, які знайшли своє законодавче закріплення 

в актах публічного законодавства у вигляді відповідних імперативних приписів. 

Зокрема, це приписи кримінального, адміністративного, податкового, митного 

законодавства.  

2. Порушення публічного порядку є спеціальним випадком порушення 

інтересів держави і суспільства. Зокрема, порушення публічного порядку 

обмежується виключно тими публічними інтересами, які закріплені у ч. 1 ст. 228 

ЦК України, в усіх інших випадках порушення публічних інтересів мова може 

йти про порушення категорії «інтереси держави і суспільства».  

3. Моральні засади суспільства – це цивільно-правова категорія обмеження 

принципу свободи договору, яка закріплена в положеннях цивільного 
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законодавства з метою захисту особистих немайнових відносин, які не мають 

економічного змісту та тісно пов’язані з фізичною особою.  

4. У вузькому (цивільно-правовому) сенсі під закріпленою у ч. 1 ст. 203 

ЦК України категорією «моральні засади суспільства» необхідно розуміти ті 

моральні норми, які не знайшли свого закріплення в актах цивільного 

законодавства, але є усталеними у певній сфері цивільних правовідносин.  

5. Правочин вважається таким, що порушує інтереси держави і суспільства, 

у випадках, коли він спрямований на порушення публічних інтересів, що 

знайшли своє закріплення у відповідних публічно-правових (імперативних) 

приписах. Зокрема, це ті приписи законодавства, які забезпечують соціальну, 

економічну та політичну життєдіяльність держави.  

6. З об’єктивної сторони першою і основною кваліфікуючою ознакою 

правочинів, які порушують інтереси держави і суспільства є їх мета, зокрема, 

спрямованість на досягнення такого результату, який порушує закріпленні в 

чинному законодавстві України публічні інтереси.  

7. З суб’єктивної сторони обов’язковою ознакою правочину, зміст якого 

суперечить інтересам держави і суспільства, є вина. Остання є обов’язковою 

ознакою таких правочинів з огляду на специфіку чинного антимонопольного, 

господарського, фінансового, адміністративного та кримінального 

законодавства, адже порушення закріплених в них публічно-правових норм 

завжди є протиправною та винною дією, а вина є обов’язковою ознакою 

(елементом) юридичного складу господарського, фінансового, 

адміністративного та кримінального правопорушень.  

8. Правочини, які порушують інтереси держави і суспільства за своїми 

ознаками певним чином ідентичні правочинам, які порушують публічний 

порядок. В основі такої ідентичності лежить їх спрямованість на порушення 

публічних інтересів. Різниця між ними полягає в тому, що коло правочинів, які 

порушують публічний порядок, обмежується випадками порушення публічних 

інтересів, що перелічені у ч. 1 ст. 228 ЦК України. При цьому об’єктом 

правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства, є всі публічні 
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інтереси, які знайшли своє законодавче закріплення в чинному законодавстві 

України.  

9. За загальним правилом, суб’єктами звернення до суду з позовами про 

визнання правочинів недійсними, внаслідок порушення інтересів держави і 

суспільства, можуть бути суб’єкти владних повноважень, до компетенції яких 

віднесено контроль за дотриманням відповідного публічного законодавства. 

Інші суб’єкти спірних правовідносин (як виняток із загального правила) можуть 

звернутись з таким позовом до суду лише у разі, якщо обґрунтують наявність 

порушених прав та інтересів вчиненням відповідного правочину.  

10. Цивільно-правова категорія «моральні засади суспільства» в контексті 

недійсності правочинів виконує дві функції. По-перше, є самостійною підставою 

для визнання антиморальних правочинів недійсними та по-друге, може бути 

додатковим (субсидіарним) критерієм для оцінки умов правочину на предмет їх 

відповідності нормам чинного законодавства.  

11. Основною ознакою правочину, зміст якого суперечить моральним 

засадам суспільства, є його спрямованість на порушення вимог суспільної 

моралі, які не закріплені в цивільному законодавстві у вигляді правових норм чи 

принципів, але є усталеними у певній сфері цивільних відносин (наприклад: 

Правила адвокатської етики, Етичний кодекс лікаря України, Етичний кодекс 

спеціалістів із соціальної роботи України).  
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