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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. З часів виникнення та становлення товарного 
виробництва торгівля була важливою галуззю економіки, покликаною постачати 
товари людям, які потребують їх. Водночас в Західній Європі до ХVІII ст. вона 
сприймалася навіть як основне джерело формування багатства країн і внутрішня та 
зовнішня політика держав орієнтувалися на всебічну підтримку торгівлі, 
приділяючи значно менше уваги іншим галузям економіки, зокрема, виробництву 
товарів. Однак і в умовах постіндустріального суспільства, в яких функціонує 
економіка сучасних західноєвропейських країн, торгівля не втрачає своїх ключових 
позицій, виконуючи функцію забезпечення споживача як товарами, так і послугами.  

Спеціальні правові норми в сфері торгівлі (спочатку переважно морської) були 
відомі державам Західної Європи ще з часів Середньовіччя. Більшість країн даного 
регіону в той чи інший період свого історичного розвитку формували або ж 
запозичували окремі нормативні акти, скеровані на регулювання специфічних 
проявів торговельних відносин та, згодом, ввели до власних систем права окрему 
галузь – торговельне право. На фоні цивільного права, яке, наприклад, у Франції до 
початку ХІХ століття, а в Німеччині – до кінця ХІХ століття було архаїчним та 
партикулярним, торговельне право завжди було готове вдосконалюватися, швидко 
змінюватися й оновлюватися, у зв’язку з чим саме в його надрах формувалися нові 
та вдосконалювалися існуючі принципи та інститути, що сьогодні сприймаються 
передусім як цивільно-правові (наприклад, формальна рівність, свобода договору, 
свобода зайняття підприємницькою діяльністю тощо). Однак розвиток систем права 
країн Західної Європи врешті-решт призвів до того, що цивільне право посіло 
належне йому центральне місце в регулюванні приватних правовідносин й вже в 
ХХ столітті воно разом з торговельним правом виступає основним регулятором 
торговельних відносин. Тим не менш і на початку ХХІ століття, ряд країн (серед них 
Німеччина та Франція) продовжують дотримуватися традиції регулювання 
торговельних відносин за допомогою норм двох галузей права – цивільного та 
торговельного, зберігаючи так званий «дуалізм» приватного права. 

В українському правознавстві бракує глибокого та комплексного вивчення 
основ сучасного приватно-правового регулювання торговельних відносин в такій 
державі, як Німеччина, хоча ця країна уособлює одну з класичних систем побудови 
принципів та норм цього регулювання й до того ж на сьогоднішній день є 
найпотужнішою економікою Європейського Союзу (ЄС), чий досвід правового 
регулювання торговельних відносин, безперечно, може бути корисним при 
реформуванні приватного права України. Необхідність проведення досліджень 
приватно-правового регулювання торговельних відносин Німеччини додатково 
обумовлюється й тим, що Україна прагне стати членом ЄС, а отже необхідно вже 
сьогодні вивчати правові традиції його держав-членів, тим більше, що в рамках 
цього Союзу постійно робляться спроби створити єдине приватне право ЄС, яке б 
базувалося на основі уніфікації принципів та норм приватного права його держав-
членів. 

Теоретичним підґрунтям для дослідження приватно-правових засад 
регулювання торговельних відносин Німеччини стали праці німецьких правознавців 
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як класиків (В. Ендеманна, Л. Еннекцеруса, Г. А. Гайзе, Л. Гольдшмідта, 
О. фон Гірке, К. Леманна, В. Рінга, І.-Г. Теля тощо), так і сучасних німецьких 
дослідників цивільного та торговельного права (У. Айзенхарта, Ю. Базедова, 
В. Бергманна, Г. Брокса, П. Бюлова, К. В. Канаріса, Р. Кніпера, Х. Кьотца, 
Д. Медікуса, Ю. Мейера, Х. Откера, П. Раїша, К. Цвайгерта, Р. Циммерманна, 
П. Хофманна, Я. Шаппа, К. Шмідта, П. Юнга тощо). 

Основу дисертаційного дослідження також становили праці видатних 
правознавців кінця ХІХ ст.-початку ХХ ст., а саме: Д. І. Азаревича, В. М. Гордона, 
А. І. Камінки, Н. Й. Нересова, С. В. Пахмана, І. О. Покровського, В. А. Удінцева, 
О. Ф. Федорова, П. П. Цитовича, Г. Ф. Шершеневича; радянських вчених 
М. І. Брагінського, В. В. Вітрянського, Д. М. Генкіна, В. М. Корецького, 
М. І. Кулагіна, В. І. Лісовського, В. П. Мозоліна, Р. Л. Наришкіної, С. І. Раєвича, 
Є. О. Суханова, К. К. Яічкова; сучасних російських дослідників зарубіжного 
приватного права В. В. Безбаха, Г. Т. Бекназар-Юзбашева, О. О. Богатих, 
А. Ю. Бушева, Ю. Є. Булатецького, Є. О. Васильєва, А. Е. Жалінського, І. О. Зеніна, 
О. С. Іоффе, Р. А. Курбанова, А. О. Кабанова, О. С. Комарова, О. Л. Лисенко, 
О. О. Макарової, С. Г. Михайлова, В. Ф. Попондопуло, В. К. Пучинського, 
С. Ю. Пятіна, А. А. Рьорихт, М. М. Рассолова, О. А. Сорокіної А. В.  Трояновського 
В. А. Язєва тощо. 

Вагоме значення для опанування принципів цивільно-правового регулювання 
торговельних відносин в Україні мали роботи українських цивілістів Д. В. Бобрової, 
Т. В. Боднар, О. В. Дзери, О. О. Кармази, В. М. Коссака, Н. С. Кузнєцової, 
В. В. Луця, Р. А. Майданика, Н. І. Майданик, Л. А. Музики, Д. Г. Павленко, 
О. А. Підопригори, З. В. Ромовської, В. Д. Примака, Р. О. Стефанчука, 
Г. П. Тимченка, Р. Ю. Ханик-Посполітак, Я. М. Шевченко тощо; а також роботи 
цивілістів, що в порівняльному аспекті досліджували окремі принципи та інститути 
цивільного та торговельного права України й зарубіжних країн, а саме: 
Ю. Ю. Дахно, Ю. І. Дмитрієвої, Н. М. Квіт, В. К. Мамутова, П. А. Меденцева, 
О. О. Мережко, І. С. Канзафарової, О. О. Чувпило, С. І. Шимон та інших. 

Таким чином, не заперечуючи важливості праць всіх вищезгаданих авторів, 
варто відмітити, що у вітчизняній літературі бракує спеціальних робіт комплексного 
характеру, присвячених дослідженню особливостей приватно-правового 
регулювання торговельних відносин у Німеччині. Все вищезазначене обумовило 
актуальність та доцільність здійснення комплексного аналізу приватно-правових 
засад правового регулювання торговельних відносин у Німеччині. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження є складовою науково-дослідної роботи відділу міжнародного права та 
порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України «Міжнародно-правові проблеми співробітництва України з світовими та 
європейськими інституційними структурами» (номер державної реєстрації 
0101U007291), що здійснювалася у рамках вивчення проблеми «Україна у системі 
сучасного міжнародного правопорядку: теорія і практика». 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є теоретична розробка 
приватно-правових засад, що лежать в основі цивільно-правового та торговельно-
правового регулювання торговельних відносин у Німеччині. 
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Поставлена мета обумовила постановку і вирішення таких наукових завдань: 
-  прослідкувати розвиток торговельних відносин на території Західної 

Європи, починаючи з часів Середньовіччя й до теперішнього часу та виявити 
економічні, політичні й інші чинники, що в різні історичні періоди впливали на 
зародження і подальший розвиток торговельного права в Західній Європі, зокрема в 
Німеччині, а також прослідкувати в цьому процесі стан розвитку цивільного права і 
його основних принципів; 

- дослідити основоположні засади та характерні риси jus mercatorum (права 
купців) та його наступника jus mercatoria (права торгівлі), що діяли в країнах 
Західної Європи, в тому числі в Німеччині; 

- на основі аналізу норм Загальнонімецького торговельного кодексу 
1861 року (ЗТК), що був першим кодифікаційним актом Німеччини в сфері торгівлі, 
розкрити зміст основних ознак правового регулювання торговельних відносин в цей 
період; 

- дослідити вплив сучасної внутрішньо- та зовнішньоекономічної політики 
ФРН на розвиток основних засад регулювання торговельних відносин; 

-  на основі аналізу норм сучасного Торговельного кодексу Німеччини 
1900 року (ТКН) охарактеризувати сучасне торговельне право Німеччини як 
особливу галузь приватного права; 

- проаналізувати сутність ключових принципів сучасного приватного права 
Німеччини (принципу формальної рівності, принципу приватної автономії та його 
підвиду – свободи договору) та їх вплив на регулювання торговельних відносин в 
ній; 

- визначити зміст, юридичну силу «добросовісності», передбаченої ст. 242 
Цивільного кодексу Німеччини 1900 року (ЦКН) та дослідити її роль в регулюванні 
торговельних відносин; 

- вивчити специфіку застосування окремих інститутів цивільного права 
Німеччини для регулювання особливих потреб торговельного обігу. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є правовідносини, що функціонують в 
Німеччині у сфері торгівлі. 

Предметом дослідження є приватно-правові принципи та норми регулювання 
торговельних відносин у Німеччині. 

Методи дослідження. З метою одержання найбільш достовірних наукових 
результатів дослідження застосовувався комплекс філософських, загальнонаукових і 
спеціально-наукових методів, що сприяло єдності гносеологічного, соціально-
філософського та порівняльного аналізу особливостей приватно-правового 
регулювання торговельних відносин у Німеччині. 

При написанні дисертації широко використовувався історичний та 
герменевтичний методи, а саме при вивченні економічних, соціальних, політичних 
та науково-технічних процесів, що проходили в країнах Західної Європи, зокрема в 
Німеччині, й вплинули на виникнення та розвиток торговельного права. 
Порівняльний метод також став ключовим при проведенні дослідження, 
використання якого дало змогу виявити прогалини цивільного законодавства 
України. Системний метод застосовувався при дослідженні місця торговельного 
права в системі сучасного приватного права Німеччини та його співвідношення з 
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цивільним правом. Діалектичний метод, що застосовувався через аналіз та синтез, 
індукцію та дедукцію, використовувався при визначенні особливих ознак 
торговельного права як окремої галузі приватного права Німеччини, а також при 
виокремленні ключових методів приватного права. Формально-юридичний метод 
використовувався при аналізі правового змісту базових актів торговельного права, а 
саме: Французького торговельного кодексу 1807 року, ПЗУ, ЗТК, ЦКН, ТКН та при 
визначенні юридичної сили ст. 242 ЦКН, що запроваджує «добросовісність» в якості 
основи правового регулювання договірних зобов’язань. Логіко-юридичний метод 
дав можливість сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 
законодавства України. 

Емпіричну базу дослідження, крім нормативно-правових актів Німеччини, 
становить практика розгляду приватно-правових спорів місцевими судами земель 
Німеччини та Федеральним верховним судом Німеччини, а також ряд справ, 
розглянутих Федеральним конституційним судом Німеччини щодо відповідності 
окремих норм ЦКН та ТКН Основному закону ФРН. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 
вітчизняній юридичній літературі на монографічному рівні досліджено приватно-
правове (цивільно-правове та торговельно-правове) регулювання торговельних 
відносин у Німеччині. Найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, які 
були отримані автором особисто і характеризують його наукову новизну, 
полягають, зокрема, у такому: 

вперше:  
1) показано, що під час підготовки наприкінці ХІХ ст. проекту діючого нині 

ЦКН, торговельне право Німеччини не було об’єднано з цивільним правом в силу 
суб’єктивних чинників, а саме небажання ускладнити законодавцю роботу над 
підготовкою ЦКН, та прагнення зберегти ТКН як символ єдності Німеччини, 
залишивши в цих умовах дуалізм приватного права в якості моделі правового 
регулювання торговельних відносин; 

2) встановлено особливості сучасної структури та змісту торговельного права 
Німеччини, зокрема, показано, що присутність у ТКН деяких норм трудового та 
сімейного права, а також норм, що мають публічно-правовий характер, зумовлено 
особливостями історичного розвитку торговельного права в цій країні, а отже 
формально воно не є комплексною галуззю права й сприймається в доктрині та 
практиці як приватно-правова галузь; 

3) охарактеризовано ознаки торговельного права Німеччини: наявність 
комерсанта як основного суб’єкта торговельного права; самостійне становище 
торговельного права в системі права ФРН; приналежність торговельного права до 
приватного права; гнучкість та універсальність торговельного права. 

4) доведено, що відповідно до законодавства ФРН комерсант не 
ототожнюється із підприємцем, оскільки його правовий статус регулюється іншими 
галузями права Німеччини, хоча підприємець може набути статус комерсанта 
шляхом державної реєстрації в торговельному реєстрі; 

5) показано, що на всіх історичних етапах приватно-правове регулювання 
торгівлі в країнах Західної Європи, включаючи й Німеччину, базувалося на таких 
цивільно-правових принципах, як принцип формальної рівності та принцип 
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приватної автономії (який у сфері торговельних відносин діяв у вигляді свого 
підвиду – свободи договору), хоча їх зміст певною мірою відрізнявся від сучасного 
їх розуміння в силу особливостей соціального та політичного устрою держав 
Західної Європи, включаючи й Німеччину; 

6) обґрунтовано, що під впливом «презумпції професійної підготовки 
комерсанта», що становить одну з підвалин правового регулювання торговельних 
відносин Німеччини за участю комерсантів, має місце розширення сфери дії 
принципу приватної автономії, що виражено в свободі «змісту договору» 
(комерсанти, зокрема, можуть встановлювати неустойку будь-якого розміру за 
неналежне виконання чи невиконання договору та без права перегляду судом її 
розміру за клопотанням боржника) та в «свободі форми» договору (певні види 
договорів можуть укладатися комерсантами не в письмовій формі); 

7) виділено положення, згідно яких допускається зменшення надмірного 
розміру договірної неустойки, а саме: в силу диспозитивного характеру ст. 348 ТКН 
розмір неустойки може бути переглянутий за згодою сторін; суд, виходячи зі ст. 138 
ЦКН та 242 ЦКН, може переглянути умови так званих індивідуальних договорів, в 
тому числі й ті, що стосуються неустойки, на предмет їх відповідності добрим 
звичаям та добрій совісті; умови типових договорів можуть бути переглянуті в ході 
так званого «судового контролю», передбаченого ст. 307 ЦКН; судовою практикою 
Німеччини встановлюються випадки, коли сторони договору мають встановлювати 
граничний розмір неустойки, оскільки, згідно з діючими в судовій практиці 
Німеччини правилами, неустойка не може служити додатковим джерелом 
збагачення кредитора; 

дістали подальшого розвитку наступні положення:  
8) становлення торговельного права в епоху Середньовіччя в країнах Західної 

Європи, включаючи Німеччину, свідчить, що формування його як окремої галузі 
права значною мірою обумовлено не тільки потребами організації та 
функціонування торговельних відносин, а також середньовічними традиціями 
суспільного устрою та відсутністю відповідного правового регулювання, яке б 
задовольняло торговельний обіг, що зростав; 

9) протягом XVI–XVIІ ст.ст. в торговельному праві країн Західної Європи 
відбулися зміни: воно втратило свою інтернаціональну природу і набуло ознак 
внутрішньої галузі права у кожній конкретній державі і його норми почали 
встановлюватися переважно в державних актах, що стало результатом історичних 
перетворень, які відбулися в цих країнах (зокрема, централізація держав, посилення 
влади абсолютних монархій, втілення політики меркантилізму, запровадження 
єдиного загальнодержавного правового регулювання торгівлі); 

10) категорія добросовісності, передбачена ст. 242 НЦК, сприймається 
німецькими цивілістами як «загальне застереження», у зв’язку з чим ст. 242 НЦК 
отримала більш широку сферу застосування, вдосконаливши тим самим приватно-
правове (цивільно-правове та торговельно-правове) регулювання торговельних 
відносин, а саме заповнила прогалини в цивільному праві щодо: так званої 
«переддоговірної відповідальності»; правового регулювання проблем, які можуть 
виникнути у зв’язку із докорінною зміною обставин; доповнення інституту 
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недопустимості зловживанням цивільними правами; та доповнення договорів 
купівлі-продажу так званими «додатковими обов’язками» продавця;  

11) необхідності доповнення Цивільного кодексу України (ЦКУ) нормами, що 
передбачають: обов’язок всіх учасників правовідносин діяти добросовісно; 
обов’язок сторони правовідносин виконувати встановлені судом додаткові 
обов’язки за договором, що має сприяти удосконаленню правового регулювання 
договірних зобов’язань у сфері торговельних відносин; 

удосконалено наступні положення: 
12) створення та функціонування Німецького митного союзу 1834 року стало 

передумовою для кодифікації торговельного права Німеччини в його рамках, 
зокрема для створення єдиних для німецьких земель актів торговельного права – 
ЗТК і Загальнонімецького вексельного статуту 1847 року; 

13) спираючись на досвід Німеччини в сфері подолання колізії між нормами 
ЦКН та ТКН, відповідно до якого норми першого застосовуються лише у випадках, 
не передбачених в ТКН або в Ввідному законі до нього (ст. 2 Ввідного закону до 
ТКН) пропонується врегулювати колізії норм ЦКУ та Господарського кодексу 
України (ГКУ) шляхом внесення змін і доповнень до ст. 9 ЦКУ, а саме, в речення 
перше частини другої перед словом «законом» внести фразу «іншими кодексами та» 
і доповнити ч. 2 ст. 9 ЦКУ реченням такого змісту: «При регулюванні майнових 
відносин у сфері господарювання норми ЦКУ застосовуються лише тоді, коли інше 
не встановлено кодексами та законами, що передбачають особливості регулювання 
таких відносин». 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 
одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані в дисертації теоретичні та 
практичні положення, висновки і пропозиції можуть бути використані в подальшій: 

- науково-дослідній роботі із дослідження теоретичних і практичних аспектів 
приватно-правового регулювання торговельних відносин у Німеччині; 

- правотворчій діяльності – при законодавчому вдосконаленні та доповненні 
положень ЦКУ й при подоланні проблем його співвідношення із ГКУ; 

- навчальному процесі при вдосконаленні лекційних курсів з навчальних 
дисциплін «Цивільне право зарубіжних країн», «Комерційне право зарубіжних 
країн», «Міжнародне торговельне право». 

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи викладені у 
доповідях на науково-практичних конференціях: Міжнародній науковій конференції 
«Європа – Японія – Україна: шляхи демократизації державно-правових систем» 
(м. Київ, 17-20 жовтня 2000 року); Міжвузівській науковій студентській конференції 
«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» (м. Косів, Івано-
Франківська область, 27 січня – 2 лютого 2001 року); Міжвузівській науковій 
студентській конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи 
розвитку» (м. Косів, Івано-Франківська область, 25-30 січня 2002 року); Науково-
практичній конференції «Становлення і розвиток правової системи України» 
(м. Київ, 21 березня 2002 року); Українсько-німецькому правовому семінарі 
«Україна – Німеччина: розвиток законодавства в рамках європейського права» 
(м. Київ, 21-22 вересня 2005 року); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького» (м. Київ, 
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19 лютого 2008 року); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 
проблеми правової системи України» (м. Київ, 24 листопада 2011 року); 
Міжнародній науково-практичній конференції «V Наукові читання присвячені 
пам’яті В. М. Корецького» (м. Київ, 16 лютого 2012 року). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано: один розділ колективної 
монографії, шість статей у фахових виданнях України, одна – у іноземному 
фаховому виданні, дві – у науково-практичних виданнях; одна – у Великому 
енциклопедичному юридичному словнику та вісім тез доповідей на міжнародних та 
національних науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається із переліку умовних 
позначень, вступу, трьох розділів, які включають дев’ять підрозділів, висновків, 
списку використаних джерел (247 найменувань). Загальний обсяг дисертації 
становить 232 сторінки, з яких 25 сторінок список використаних джерел. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, охарактеризовано зв'язок 

з науковими програмами, планами та темами, визначено її мету і завдання, 
методологію, наукову новизну, висвітлено теоретичне і практичне значення 
отриманих результатів, надано відомості про апробацію результатів дослідження, а 
також наведено структуру та обсяг роботи. 

Розділ 1 «Торгівля в Західній Європі та її правове регулювання в часи 
Середньовіччя і в Новий час» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Загальна характеристика торговельних відносин в Західній 
Європі в часи Середньовіччя, як основної передумови для відродження правового 
регулювання торгівлі» показано, що торговельні відносини не знали розгорнутого 
правового регулювання в часи Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, хоча в 
останньому починають розвиватися ключові принципи приватного права, значимі 
для правового регулювання торговельних відносин, а саме: принцип індивідуалізму, 
принцип доброї совісті й справедливості, принцип рівності всіх вільних громадян, 
принцип свободи договору, принцип доцільного формалізму, принцип посиленої 
відповідальності учасників торговельного обігу та диференційований підхід до 
оцінки належної поведінки контрагента. Римське право знало й заборону 
зловживання правом та інші значимі для сучасного цивільного й торговельного 
права основоположні правила. Умови для відродження торгівлі після періоду 
тривалого занепаду, обумовленого переважанням натурального виробництва 
феодального ладу, а також для її розвитку та виділення в окрему галузь економічних 
відносин з’явилися в Західній Європі в часи Середньовіччя, передусім у зв’язку із 
перевиробництвом товарів феодальними маєтками. В дисертації підкреслено, що 
торгівля в цей період була організована на станово-корпоративній основі та носила 
переважно міжнародний характер (купці однієї держави-міста їздили з товаром до 
іншої держави-міста й нерідко ці держави-міста об’єднувалися у торгово-політичні 
союзи, яким був, наприклад, Ганзейський союз, який об’єднував економічно 
потужні міста на півночі Європи й, реалізуючи політику протекціонізму, налагодив 
успішну систему посередницької торгівлі як між містами-членами Союзу, так і між 
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Союзом та сусідніми північними державами), що суттєво вплинуло на зміст та 
ознаки правового регулювання цих відносин. 

У підрозділі 1.2 «Загальна характеристика правового регулювання 
торговельних відносин у Західній Європі в часи Середньовіччя» визначено, що в 
період Середньовіччя почала зароджуватися окрема система норм, яка регулювала 
торговельні відносини – право купців (jus mercatorum). В дисертації підкреслено, що 
jus mercatorum не слід сприймати як єдино можливий спосіб регулювання 
торговельних відносин, воно швидше було лише реакцією на потреби відповідного 
історичного періоду, для якого був характерним поділ на стани, кожен з яких мав 
своє власне право. Основні ознаки jus mercatorum були обумовлені передусім 
характерними властивостями торгівлі тих часів, зокрема інтернаціональним 
характером торговельних зв’язків та станово-корпоративною організацією 
торговельного промислу, у зв’язку з чим jus mercatorum було універсальним правом 
та діяло як галузь права. Воно характеризувалося також гнучкістю та спиралося на 
ряд принципів, характерних для сучасного приватно-правового регулювання 
торговельних відносин, які, однак, діяли з певними обмеженнями. 

У підрозділі 1.3 «Правове регулювання торгівлі в Німеччині в умовах 
становлення капіталістичних відносин» визначено, що на рубежі Пізнього 
Середньовіччя та Нового часу на території Західної Європи сталися різноманітні 
події, результатом яких було формування нової торговельної політики та відповідної 
ідеології. Звісно, що всі ці зміни не могли оминути й правового регулювання 
торговельних відносин: воно стало носити національний характер, передусім 
сформувалось національне торговельне право Франції, втратило свою станову 
приналежність, перетворившись з права купців (jus mercatorum) на право торгівлі 
(jus mercatoria), у зв’язку з чим воно вже більшою мірою регулювало саме приватні 
торговельні відносини, що вплинуло на вдосконалення принципів свободи 
підприємницької діяльності та рівності торговельних партнерів. Також торговельне 
право продовжує зберігати властивості, притаманні йому в більш ранні історичні 
періоди, зокрема: самостійний характер в системі права, універсальність та 
гнучкість. Натомість, територіально роздроблена Німеччина не мала тих умов для 
розвитку правового регулювання торгівлі, що були у Франції. Наприклад, ПЗУ 
продовжує будуватися на станово-корпоративній основі. При цьому, однак, його 
норми задовольняли потреби торгівлі, оскільки в багатьох випадках передбачали 
прості, не обтяжені зайвими формальностями, правила вчинення окремих 
торговельних дій, що спиралися на уявлення про купця, як особу, яка володіє 
необхідним рівнем професійних знань. 

Розділ 2 «Характерні риси торговельного права Німеччини в період ХІХ-
на початку ХХІ століть» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Німецький митний союз 1834 року як передумова кодифікації 
торговельного права Німеччини» визначено, що в період Нового часу в державах 
Європи правове регулювання торговельних відносин розвивалося під впливом нових 
тенденцій, обумовлених становленням суверенної держави і збільшенням її 
втручання у формування правового регулювання цих відносин. У Німеччині ж ця 
тенденція проявилася пізніше, ніж в інших державах Європи, оскільки її 
становлення як єдиної держави припало тільки на другу половину ХІХ ст. Цей 
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процес розпочався із формуванням Німецького митного союзу 1834 року 
(проіснував до 1866 року), який заклав не лише ліберальні основи співробітництва 
між землями в торговельній сфері, а й для створення перших загальнонімецьких 
кодифікацій, а саме: ЗТК та Загальнонімецького вексельного статуту 1847 року. 

У підрозділі 2.2 «Ознаки торговельного права Німеччини відповідно до 
приписів Загальнонімецького торговельного кодексу 1861 року» відмічено, що в 
умовах існування архаїчного, партикулярного цивільного права, даний кодекс 
характеризувався як довершена основа правового регулювання торговельних 
правовідносин, в рамках якої, зокрема, розвивалося регулювання договірних 
зобов’язань та запроваджувалася свобода форми договору, що не могло бути 
здійснено в межах цивільного права. Аналіз ЗТК свідчить, що торговельне право 
цього періоду втратило значну кількість норм та інститутів публічно-правового 
характеру (властивих для нього в попередні історичні періоди) й відносилося вже 
виключно до приватного права. Разом з тим, торговельне право продовжувало 
зберігати ряд своїх класичних рис, зокрема гнучкість (реалізувалася за допомогою 
звичаю, який визнавався відносно закону субсидіарним джерелом права) та 
універсальність (готовність запозичувати норми права інших держав), також в 
основі ЗТК лежало ставлення до комерсанта як до особи, яка володіє всіма 
необхідними професійними знаннями та навичками. Після об’єднання Німеччини 
виникла необхідність у створенні цивільного кодексу. В дисертації підкреслено, що 
німецький законодавець, прагнучи зберегти торговельний кодекс як символ єдності 
Німеччини, а також усвідомлюючи ту величезну роботу, яку слід було провести з 
кодифікації цивільного права й яка тільки б ускладнилася доповненням проекту 
цивільного кодексу нормами торговельного права, прийняв рішення одночасно з 
Цивільним кодексом розробити і Торговельний кодекс Німеччини. В результаті з 1 
січня 1900 року в Німеччині почали діяти два кодекси, що обумовило збереження 
дуалізму приватного права і в наш час. 

У підрозділі 2.3 «Тенденції розвитку приватно-правового регулювання 
торговельних відносин у Німеччині у ХХ - на початку ХХІ століть», визначено, що 
ЦКН та ТКН зазнали в цей період нових змін, обумовлених не лише подальшим 
розвитком економічних відносин в Німеччині, а й тими глобальними політичними 
подіями, що відбулися в ній та світі протягом всього ХХ ст. Перша світова війна та 
економічні кризи на початку ХХ ст. принесли Німеччині зміну типу економіки, від 
ринкової економіки країна перейшла на воєнну економіку, що супроводжувалося 
прийняттям нормативно-правових актів адміністративного характеру, 
підпорядкованих спочатку потребам війни, а потім її наслідкам, згідно з якими 
органам центральної виконавчої влади надавалися широкі повноваження з 
оперативного управління економікою. Період влади націонал-соціалістів в 
Німеччині ознаменувався тим, що законодавство з приватно-правових відносин 
продовжувало значною мірою базуватися на адміністративних методах управління 
економікою. В торговельному праві відбулися тимчасові зміни, більшість з яких 
було скасовано після закінчення Другої світової війни. Найбільші з них стосувалися 
виокремлення корпоративного права з складу ТКН в окремий Закон про акціонерні 
товариства 1937 року, який продовжує діяти з відповідними змінами. 
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В дисертації показані основні напрямки розвитку правового регулювання 
торговельних відносин після закінчення Другої світової війни, зокрема, те, що воно 
розвивається під впливом панівної в Німеччині політики соціальної ринкової 
економіки, в результаті чого до ЦКН та ТКН, а також до інших її законів було 
запроваджено ряд значимих для торговельного обігу правових засад. В дисертації 
підкреслюється, що на розвиток сучасного приватно-правового регулювання 
торговельних відносин в Німеччини суттєво впливає право ЄС, на підставі директив 
якого здійснюється гармонізація законодавства його держав-членів. Зокрема, вони 
стали поштовхом до прийняття в 2001 році в Німеччині Федерального Закону «Про 
модернізацію зобов’язального права», яким було заповнено ряд прогалин в ЦКН. Це 
стосується низки Директив Європейського Парламенту та Ради ЄС, а саме: 
Директиви 1999/44/EG (окремі аспекти споживчих товарів), Директиви 2000/35/EG 
(заходи боротьби з простроченням оплати в діловому обігу); ст. 10, 11 та 18 
Директиви 2000/31/EG (електронний обіг), Директиви 1998/27/EG (судові заборони 
для захисту інтересів споживачів). 

Розділ 3 «Сучасні засади приватно-правового регулювання торговельних 
відносин у Німеччині» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3. 1 «Основні принципи приватного права Німеччини» розкрито 
зміст таких ключових принципів приватного права Німеччини як принцип 
формальної рівності та принцип приватної автономії. Показано, що нормативною 
основою цих принципів є, передусім, Основний закон ФРН (ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 3), і, 
отже, права, сформовані на базі цих принципів гарантуються Конституцією 
держави; нею ж встановлюються й межі їх здійснення. Дані принципи вважаються 
опорами функціонування в Німеччині соціальної ринкової економіки, включаючи 
правове регулювання торговельних відносин. 

Виходячи з аналізу ст. 3 Основного закону ФРН встановлено, що принцип 
формальної рівності виражається через дві складові: рівність всіх перед законом та 
надання рівних прав кожному. У зв’язку з цим було акцентовано увагу на тому, що в 
сучасній науці торговельного права Німеччини, для якої характерною є критика 
поняття «комерсант», як підстави для об’єднання норм торговельного права в 
окрему галузь права, обґрунтовувалася ідея невідповідності поняття «комерсант» 
конституційному принципу формальної рівності, зокрема рівності всіх перед 
законом (ч. 1 ст. 3 Основного закону ФРН). Ця ідея, однак, не була підтримана 
іншими представниками науки торговельного права Німеччини, які, хоча й 
критикували цей статус, однак вважали, що він не порушує цього конституційного 
принципу, оскільки не надає йому особливих переваг, а, навпаки, часто обумовлює 
встановлення щодо нього більш суворих вимог, в порівнянні з іншими суб’єктами 
приватного права. 

У зв’язку із зазначеною дискусією в дисертації розкрито сучасний зміст 
поняття «комерсант», як особи, яка займається комерційною діяльністю та його 
види. Доведено відмінність цього поняття від поняття «підприємець», що дало 
можливість обґрунтувати неоднозначність сприйняття торговельного права 
Німеччини як «підприємницького права» чи як аналога господарського права. 
Висвітлення інших ознак торговельного права, а саме його приналежності до 
приватного права в якості особливої галузі права, є додатковим аргументом проти 
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ототожнення його з господарським правом та недоцільності запровадження в 
Україні німецької моделі правового регулювання торговельних відносин. 

Специфіка принципу формальної рівності, як основи правового регулювання 
приватних відносин, показана також на основі ст. 19-21 Закону ФРН про загальну 
рівність 2006 року. Цей Закон прийнято на виконання директив Ради ЄС 2000/43/EG 
(заборона дискримінації за ознаками раси та етнічного походження), 2000/78/EG 
(межі реалізації заборони дискримінації в сфері зайнятості та зайняття професійною 
діяльністю), 2004/113/EG (рівність прав чоловіків і жінок у сфері доступу та 
забезпечення товарами та послугами) та Директиви Європейського Парламенту та 
Ради ЄС 2002/73/EG (рівність прав чоловіків та жінок у сфері зайнятості).  

З принципом формальної рівності тісно пов’язаний інший ключовий принцип 
приватного права Німеччини – принцип приватної автономії, нормативною основою 
якого служить ст. 2 Основного закону ФРН (передбачає так зване «право на свободу 
дії»). В науці цивільного права Німеччини немає єдиного погляду на зміст цього 
принципу, хоча в переважній більшості випадків його розглядають як свободу 
кожного вступати та реалізовувати свої правовідносини, згідно з своєю волею. 

Підрозділ 3.2 «Добросовісність як основоположна засада правового 
регулювання приватних відносин у Німеччині» присвячено впливу категорії 
«добросовісність», встановленої ст. 242 ЦКН на розвиток цивільного права 
Німеччини, зокрема на правове регулювання договірних зобов’язань. Відсутність 
чіткого визначення цієї категорії обумовила віднесення даної статті до так званих 
«загальних застережень», як таких, що розширюють сферу її застосування (вона 
поширюється не лише на виконання договору, а й на будь-які інші питання, 
пов’язані з договірними зобов’язаннями, наприклад, на обмеження надмірного 
розміру неустойки); окрім цього, суди Німеччини, в процесі застосування ст. 242 
ЦКН істотно заповнили прогалини ЦКН. Аналізуючи практику Федерального 
верховного суду Німеччини, показано значення ст. 242 ЦКН для розвитку теорії 
переддоговірної відповідальності (culpa in contrahendo); теорії про докорінну зміну 
обставин договору; теорії доповнення правового регулювання договірних 
зобов’язань так званими «додатковими правами та обов’язками» (наприклад, поруч 
із ст. 433 ЦКН, яка зобов’язує продавця передавати речі покупцю та право власності 
на них, на основі ст. 242 НЦК, було передбачено додатковий обов’язок покупця (не 
врегульований законодавством) утримуватися від будь-яких дій, які можуть 
призвести до невиконання договору купівлі-продажу всупереч добросовісності); та 
теорії щодо доповнення інституту недопустимості зловживанням цивільними 
правами. 

У підрозділі 3.3 «Правове регулювання специфічних потреб торговельного 
обігу нормами цивільного та торговельного права Німеччини» на прикладі 
неустойки, яка є найбільш поширеним в Німеччині способом забезпечення 
виконання зобов’язання, показано, яким чином норми двох галузей права 
регулюють особливі потреби торговельного обігу, а саме його потребу в швидкості 
та як презумпція професійної підготовки комерсанта, що є однією з засад 
торговельного права Німеччини, впливає на розширення змісту принципу автономії 
волі. Так, згідно з приписами ЦКН, боржник може в судовому порядку знизити 
розмір неустойки (ст. 343 ЦКН). Якщо ж боржником виступає комерсант, тоді 
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відповідно до ТКН, основу якого складає принцип презумпції його професійної 
підготовки, він не має права просити суд зменшити її розмір (ст. 348 ТКН), і таким 
чином комерсанти можуть передбачити неустойку будь-якого розміру, реалізуючи 
принцип автономії волі. В дисертації встановлено, що положення ст. 348 ТКН не є 
безумовними й виділено випадки, коли на підставі інших статей ЦКН розмір 
неустойки може бути переглянуто і знижено. Також в дисертації розглянуто інші 
цивільно-правові засоби і прийоми, що використовуються ТКН для забезпечення 
швидкості торговельного обігу (наприклад, спрощення, порівняно з передбаченими 
ЦКН, вимог щодо таких договорів, як договір поручительства, договір про визнання 
боргу, договір про прийняття на себе зобов’язань; обов’язок комерсанта при 
виконанні угод для інших осіб давати негайну відповідь на пропозицію про 
укладення таких угод, отриману від осіб, з якими він має ділові відносини (мовчання 
сприймається як прийняття пропозиції); а також обов’язок комерсанта-покупця без 
зволікань оглянути поставлений йому товар і негайно повідомити продавця про 
виявлені недоліки). 

 
ВИСНОВКИ 

 
В дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукових 

завдань, сутність яких полягає у виявленні закономірностей розвитку торговельних 
відносин в Німеччині, приватно-правових засад їх регулювання, а також їх 
сучасного змісту та можливості використання досвіду Німеччини в цій сфері для 
вдосконалення цивільного законодавства України. В результаті сформульовані 
наступні найважливіші положення та практичні рекомендації. 

1. Встановлено, що умови для розвитку торговельних правовідносин в країнах 
Західної Європи почали формуватися в часи Середньовіччя передусім у зв’язку із 
перевиробництвом товарів феодальними маєтками. Розвиток торгівлі, яка була 
новою галуззю економічних відносин й не мала відповідного правового 
регулювання, а також виникнення нового суспільного прошарку купців, яке в 
умовах характерного для Середньовіччя поділу суспільства на стани, також 
потребувало створення відповідного правового регулювання, стали основними 
причинами, які обумовили формування торговельного права (у вигляді jus 
mercatorum) в країнах Західної Європи в часи Середньовіччя. Отже, jus mercatorum 
не було єдино можливим способом регулювання торговельних відносин, а 
виступало лише вимогою цього історичного часу. 

2. Основні ознаки jus mercatorum, яке передувало сучасному торговельному 
праву країн Західної Європи, були обумовлені характерними властивостями торгівлі 
тих часів, зокрема її інтернаціональність визначила універсальність jus mercatorum, а 
станово-корпоративний характер організації торгівлі привів до того, що право 
купців було окремою галуззю права. Jus mercatorum складалося з норм публічно-
правових (охоплювали питання організації торгівлі та контроль за її здійсненням й 
формувалися органами управління гільдії та закріплювалися в її правових актах) та 
приватно-правових норм (запозичувалися у міському, ярмарковому, морському, 
реципійованому римському, канонічному праві, а також формувалися самими 
купцями та існували у вигляді торговельних звичаїв або ж збірок звичаїв). 
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Приватно-правові норми jus mercatorum, що діяли в різних містах, були 
універсальними (принаймні схожими), що забезпечувало однакове правове 
регулювання торговельних відносин на території всієї Західної Європи. Для jus 
mercatorum також була характерною гнучкість. Окрім цього, воно спиралося на 
принципи рівності учасників торговельного обігу та свободи реалізації 
підприємницької діяльності (діяли з певними обмеженнями), еквівалентності 
обміну, усунення зайвого формалізму, безпеки торговельного обігу та можливості 
розв’язання спорів в судах спеціальної юрисдикції. 

3. На рубежі Пізнього Середньовіччя та Нового часу в Західній Європі 
формуються централізовані держави з міцною монархічною владою, яка, 
спираючись на політику меркантилізму та протекціонізму, всіляко заохочувала 
національного товаровиробника до виробництва товарів, які мали попит закордоном 
й підтримувала купецтво, створивши в межах держав єдину митну, грошову, 
транспортну, податкову системи та єдине законодавство, а також організувавши 
масштабні географічні відкриття з метою отримання нових джерел сировини, 
робочої сили та нових ринків збуту, що мало вплив на правове регулювання 
торговельних відносин. 

4. Німеччина, через територіальну роздробленість та війни, що велися на її 
території, не могла досягти значного економічного успіху, подібного до інших 
держав Західної Європи, в тому числі й у сфері торгівлі. Економічному прогресу 
держави заважали численні митниці та місцеві податки, партикулярні грошова та 
податкова системи, відмінні системи мір і ваги, а також партикулярне 
законодавство. Вона неодноразово робила спроби подолати ці проблеми шляхом 
об’єднання її земель в політичні чи економічні союзи, найбільш вдалими з яких був 
Німецький митний союз (1834-1866 рр.) й на території якого були запроваджені 
єдині для всіх земель Загальнонімецький вексельний статут 1848 року та 
Загальнонімецький торговельний кодекс 1861 року. 

5. На основі аналізу норм ЗТК показано основні ознаки правового 
регулювання торговельних відносин того періоду, а саме: торговельне право 
зберегло такі свої класичні риси, як гнучкість (його джерелом залишився звичай, 
який мав субсидіарне значення щодо закону) та універсальність (у зв’язку із 
широким запозиченням державами Західної Європи Цивільного та Торговельного 
кодексів Франції). При цьому відбувалося поступове очищення торговельного права 
від публічно-правових норм, які переходили до нових галузей права (хоча ряд 
публічно-правових норм все ще залишилися й у торговельному праві). Разом з тим, 
ЗТК включав до свого складу ряд правових інститутів, які не мав Торговельний 
кодекс Франції (інститут торгової фірми, торговельних уповноважених, 
удосконалений інститут торговельної угоди) та у зв’язку з партикуляризмом та 
архаїчністю цивільного права в рамках ЗТК закріплювалося розгорнуте правове 
регулювання окремих цивільно-правових інститутів (договірних зобов’язань та 
запроваджувалася свобода форми договору). 

6. Сучасне приватно-правове регулювання торговельних відносин в Німеччині 
будується, виходячи з внутрішньої торговельної політики держави, сформованої на 
засадах соціальної ринкової економіки та з тих міжнародно-правових зобов’язань, 
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які країна взяла на себе як член ЄС, на підставі яких, зокрема, було внесено 
корективи в принцип формальної рівності та реформовано зобов’язальне право. 

7. Виділено основні ознаки сучасного торговельного права Німеччини, що є 
окремою галуззю приватного права: його норми будуються навколо комерсанта, як 
основного суб’єкта торговельного права, яким вважається особа, яка займається 
торговельною діяльністю (промислом), а також підприємець, що добровільно 
зареєструвався як комерсант в торговельному реєстрі, та торговельні товариства 
(водночас, комерсантами не можуть бути, наприклад, представники так званих 
«вільних професій», які, однак, можуть набути статус підприємця); воно є 
приватним правом, оскільки регулює відносини між рівноправними суб’єктами – 
фізичними та юридичними особами (комерсантами); воно є особливим приватним 
правом, і тому торговельні відносини регулюються як нормами ЦКН, так і нормами 
ТКН. При цьому норми ЦКН становлять основу правового регулювання 
торговельних відносин, в той час, як норми ТКН здійснюють регулювання 
специфічних проявів торговельного обігу. 

8. Запропоновано внести зміни і доповнення до ст. 9 ЦКУ, а саме, в реченні 
першому частини другої перед словом «законом» додати фразу «іншими кодексами 
та» й доповнити ч. 2 ст. 9 ЦКУ реченням такого змісту: «при регулюванні майнових 
відносин у сфері господарювання норми ЦКУ застосовуються лише тоді, коли інше 
не встановлено кодексами та законами, що передбачають особливості регулювання 
таких відносин», що має сприяти подоланню колізій між нормами ЦКУ та ГКУ. 

9. Виділено ключові принципи приватного права Німеччини, а саме принцип 
формальної рівності (означає рівність всіх перед законом та надання рівних прав 
кожному, причому виділення комерсанта в якості особливого суб’єкта 
торговельного права не є порушенням даного принципу) та принцип приватної 
автономії (розглядається як свобода кожного вступати та реалізовувати свої 
правовідносини згідно з своєю волею й на практиці найчастіше застосовується через 
свободу договору, яка в торговельному обігу сприймається ширше, ніж в 
цивільному. Додаткові особливості застосування принципу формальної рівності в 
торговельному обігу передбачені Законом ФРН про загальну рівність 2006 р., згідно 
якого, наприклад, не допускається дискримінація на основі раси, етнічного 
походження, статі, релігії, інвалідності, віку чи сексуальної ідентичності при 
укладенні, виконання чи припиненні цивільно-правових зобов’язальних відносин, 
заснованих на так званих масових правочинах, до яких, однак, не відносяться 
договори найму менш, ніж п’ятдесяти квартир. 

10. Визначено, що ст. 242 НЦК, яка встановлює вимогу виконання договірних 
зобов’язань добросовісно, із врахуванням добрих звичаїв, сприймається німецькими 
цивілістами як «загальне застереження». Це дало можливість судам 
використовувати її для заповнення прогалин ЦКН, що існували у сфері правового 
регулювання договірних зобов’язань. Під час проведення у 2002 році реформи ЦКН 
більшість прогалин було заповнено нормами права, сформульованими на основі 
аналізу судової практики. Досвід Німеччини у сфері реформування власного 
зобов’язального права доцільно було б врахувати в Україні в процесі оновлення 
ЦКУ. Зокрема, слід узагальнити практику судів України із застосування 
добросовісності та інших «загальних застережень», що містяться в ЦКУ, з метою 
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виявлення випадків, коли її використано як основу для заповнення прогалин 
законодавства. При цьому законодавцю варто уникати зайвої казуїстичності, яка 
може обмежити можливість вирішення спорів на основі норм ЦКУ, які спираються 
на добросовісність. 

11. У зв’язку з проблемами, породженими відсутністю в ЦКН норми, яка б 
зобов’язувала кожного учасника цивільних правовідносин діяти добросовісно, було 
розглянуто досвід правового регулювання цього питання Цивільним кодексом 
Швейцарії, в ст. 2 якого встановлено обов’язок кожного в реалізації своїх прав та 
обов’язків діяти добросовісно. Пропонується також доповнити п. 5 ст. 12 ЦКУ 
реченням першим, аналогічним положенням ст. 2 Цивільного кодексу Швейцарії. 

12. З огляду на практику застосування ст. 242 НЦК, яка на підставі 
добросовісності доповнила правове регулювання договірних зобов’язань так 
званими «додатковими правами та обов’язками», пропонується внести до ст. 526 
ЦКУ речення друге, згідно якого суд може зобов’язати договірну сторону виконати 
додаткові обов’язки, які, однак, не передбачені ні законом, ні договором, але їх 
виконання є необхідним для належного та добросовісного дотримання умов 
договору. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Проценко І.М. Приватно-правові засади регулювання торговельних 
відносин в Німеччині. – 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 ім. В. М. Корецького НАН 
України, Київ, 2016. 

В дисертації розкрито низку питань, які дають комплексне уявлення про 
приватно-правове (цивільно-правове та торговельно-правове) регулювання 
торговельних відносин в Німеччині. Виходячи з історії розвитку торговельного 
права в країнах Західної Європи загалом, та в Німеччині зокрема, було виокремлено 
і охарактеризовано класичні ознаки торговельного права цієї держави, що є 
характерними для нього і сьогодні, а також роз’яснено причини збереження 
дуалізму приватно-правового регулювання даних відносин в Німеччині в наш час. 
Прослідковано особливості застосування ключових принципів приватно-правового 
регулювання торговельних відносин (принципу формальної рівності та принципу 
приватної автономії і його основного підвиду – свободи договору), які, у зв’язку з 
архаїчністю та партикуляризмом цивільного права до початку ХХ ст. розвивалися в 
межах торговельного права. Також проаналізовано сучасний зміст даних принципів 
та встановлено їх особливе значення для регулювання торговельних відносин в 
Німеччині. Окремий наголос зроблено на юридичній силі однієї з основоположних 
категорій цивільного права Німеччини – добросовісності (ст. 242 НЦК) й виявлено її 
вплив на регулювання торговельних відносин. На прикладі неустойки показано 
специфіку дії окремих інститутів цивільного права Німеччини при регулюванні 
особливих потреб торговельного обігу. 

Ключові слова: цивільне право Німеччини, принципи приватного права 
Німеччини, принцип формальної рівності, принцип приватної автономії, принцип 
свободи договору, добросовісність, неустойка, торговельне право Німеччини, 
Торговельний кодекс Німеччини, комерсант. 
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Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное 
право; международное частное право. – Институт государства и права 
им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016. 

В диссертации осуществлено комплексное исследование частноправовых 
основ регулирования торговых отношений в Германии. В частности, на основе 
анализа истории формирования и развития торговли в странах Западной Европы 
выявлены характерные признаки средневекового jus mercatorum (права купцов), 
которое является прообразом современного торгового права ряда государств 
Западной Европы. Также в диссертации раскрыты основные признаки jus mercatoria 
(права торговли), которое сформировалось на основе jus mercatorum на рубеже 
Средневековья и Нового времени под влиянием новых тенденций политического и 
экономического развития стран Западной Европы. Для него остаются характерными 
такие признаки его предшественника, как самостоятельное место в системе права, 
организация торговли на корпоративно-сословных началах, интернациональность, 
универсальность, гибкость, однако в этот период начинается постепенное 
отмежевание публично-правовых норм из системы норм торгового права и 
формирование его исключительно как частного права. Одновременно, в 
диссертации определены характерные черты частноправового регулирования 
торговых отношений в Германии в эти исторические периоды, которая, из-за 
территориальной раздробленности и войн, неоднократно проходивших на ее 
территории, не могла иметь того уровня развития торговли, которое имели другие 
страны Западной Европы и, поэтому, отставала и в развитии права. Однако, ряд 
передовых начал правового регулирования торговли ей были известны и 
закреплены, например, в Прусском земском уложении 1794 года, а потом в 
Общегерманском торговом кодексе 1861 года. Кроме этого, в диссертации 
прослежены особенности применения ключевых принципов частноправового 
регулирования торговых отношений в эти исторические периоды, а именно 
принципов формального равенства и частной автономии, которые, из-за 
архаичности и партикуляризма гражданского права могли развиваться только в 
сфере более прогрессивного на то время торгового права. 

Также в диссертации выявлены факторы, влияющие на развитие 
частноправового (гражданско-правового и торгово-правового) регулирования 
торговых отношений в Германии сегодня, а именно: внутренняя экономическая 
политика ФРГ, базирующаяся на основах социальной рыночной экономики и 
международно-правовые обязательства, взятые на себя Германией как члена 
Европейского Союза. Последний фактор, например, привел к реформированию в 
2002 году Гражданского кодекса Германии. 

В диссертации исследовано содержание современных ключевых принципов 
частноправового регулирования торговых отношений в Германии, а именно 
принципа формального равенства и принципа частной автономии, который 
применяется в сфере правового регулирования торговых отношений большей мерой 
в виде своего основного подвида – свободы договора. Также показаны особенности 
их применения при регулировании торговых отношений, а именно: принцип 
формального равенства, который реализуется путем запрещения дискриминации по 
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определенным признакам, ограничивается при совершении отдельных видов 
договоров (договоров страхования, договоров найма менее 50 квартир и т.д.), а 
принцип свободы договора в торговом обороте применяется более широко, нежели 
в гражданском. Также в диссертации установлено юридическую силу одной из 
основополагающих категорий современного гражданского права Германии – 
добросовестности (предусмотренной ст. 242 Гражданского кодекса Германии), 
которая воспринимается немецкими цивилистами как «общая оговорка», что дает 
возможность ее применения к спорам, не урегулированным законодательством. В 
результате, на основе ее применения судебная практика дополнила правовое 
регулирование гражданских правоотношений такими новыми институтами и 
положениями, как: преддоговорная ответственность (culpa in contrahendo); оговорка 
об изменившихся обстоятельствах; дополнительными правами и обязанностями по 
договору; институтом недопустимости злоупотребления правами, 
предусмотренными гражданським правом. 

В диссертации также проанализированы признаки современного торгового 
права Германии, которое является особой отраслью частного права этой страны, 
регулирующей деятельность коммерсанта. На основе анализа данных признаков 
было доказано, что торговое право Германии не может быть отождествлено с 
предпринимательским правом или восприниматься как аналог хозяйственного 
права, также нет оснований для внедрения в систему права Украины немецкой 
модели правового регулирования торговых отношений. В диссертации, кроме того, 
показано специфику действия отдельных институтов гражданского права Германии 
(на примере определения размера неустойки) при регулировании особых 
потребностей торгового оборота. Также в диссертации сформулировано ряд 
предложений по усовершенствованию Гражданского кодекса Украины. 

Ключевые слова: гражданское право Германии, принципы частого права 
Германии, принцип формального равенства, принцип частной автономии, принцип 
свободы договора, добросовестность, неустойка, торговое право Германии, 
Торговый кодекс Германии, коммерсант. 
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Protsenko I. M. Private-legal framework governing trade relations in 

Germany. – On the right of manuscript. 
The thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of the legal sciences of 

the specialty 12.00.03 – civil law and civil procedure; family law, international private law 
– V. M. Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Sciences of Ukraine, 
Kyiv, 2016. 

The thesis reveals a number of issues that give a comprehensive picture of private-
legal (civil and commercial-legal) regulation of trade relations in Germany. Based on the 
history of commercial law in Western Europe in general and Germany in particular, was 
singled out and described the classic signs of commercial law of the state, which is 
characteristic of it today, and explained the reasons for preserving the dualism of private-
legal regulation of these relations in Germany today. Investigated the features of 
application key principles of private-legal regulation of trade relations (principle of formal 
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equality and the principle of private autonomy and its main subspecies – freedom of 
contract), which, due to the archaic particularism of civil law up to the early of twentieth 
century developed within the commercial law. Also analyzed the content of these 
principles and set of special importance for the regulation of trade relations in Germany. 
Specially emphasized on the validity of one of the fundamental categories of civil law in 
Germany – good faith (Art. 242 GCC) and found its impact on the regulation of trade 
relations. At the example of the penalty shown specificity of certain German institutions of 
civil law in the regulation of the special needs of commercial circulation. 

Key words: German civil law, principles of German private law, the principle of 
formal equality, the principle of private autonomy, the principle of freedom of contract, 
good faith, penalty, German commercial law, German Commercial Code, merchant. 
 
 
 


