
юри;(ичниVІи фактами ро3уміютnс~1 :шкріІІлсні н нормах 11рана оGстани

ни, 3а ~І ких ниникаютn, 3VІінюютnси aGo ІІрИІІиниютnс~І конкретнІ ІІра
нонілносини, суG'єктинні 11рана і юри,т(ичні оGон'юки. 

ПОЛУНІНА О. О. 

І ІаІ(іонu.І hНИЙ уні нерситет «0;(есhка юри1 (ична ака1 (е\1ЇЯ», 
астшрапт кафедри шmИьпого праDа 

ІІЩСТЛRИ ІІРИІІИІІЕІІІІЯ ДОГОВОРУ РОЗДРІБІІОЇ 
КУПІВЛІ-ПРОДЮКУ 

Захист І Іран І11ОМ<l}\ИН (ЩНа 3 найнаж.ІиніІних 3ан,1щнn, ІІ(О :щіtkню

ютnс~І н Україні 33НЮ·ІКИ соціанnно-економічній ti ІІШІітичнііі ;tі~Ілnнос
ті. А;tжс. ст. 42 Конституції України :юGон\13ує ;tержану :шхиІІІати І І рана 

громадян як споживачів. Нормативно-правова база у даній сфері пе

ребуває в стадії гармонізації з нор:\1ами міжнародних угод, учасницею 

яких стала Україна. Це олшчас, що ми знаходимось па шляху адаптації 

цісї роботи ;:ro міжнародІюго ріnпя. 
,!l,оюнір КУІІІШІІ-ІІро;шжу ОСНОННИЙ НИ}( ЦИН\JІhНО-ІІраНОНИХ 

:юG(m\ІJШІІ,, шо виникають у товарно-ІІJОІІLово_v1у оGороті. ВссІ, ІІІJІИХ, 

}ІКИt1 ІІJЮХО)~ИТЬ ТОВар Ві)~ ВИрО6ІІИК3 }(О СІІОЖИВ3Ча, -3;LіЙСІІІОСТІ,ОІ ІІа 

осноні цині;rІ->но-rrраноних ;~огонорін. Ці J((Ч'онори уклщаютІ->сs.:r: між ни

роGниками н рі3них гш1у3s.~х нироGниr(тна, УІі ж нироGниками та торІ')'Ю

чими організаціями, між особами, які здійсшають оптову та роз;:rрібпу 

торгівлю, між про;:rавцями, які здійснюють роз;:rрібну торгівлю і спо

живачами т. д. Важливо відзначити, що саме договір купівлі-про;:rажу є 

осІюrши11 засобо11 організації та оформлення цих nідносшr. 

Якщо визнати, що виникаючі при цьо11у господарські, екоІю11ічпі 
НІ,!(НОСИНИ- Є 3M1CTOVI, ТО УІ<JШіLСНІ,!(ОГОНОрИ К)'ІІ\НJІІ-ІІр(ЩаЖу- І Ірано

на форма ниражснни rrиx ні;(носин. 

[ НСТИТУТ І ІрИ 11 И HCHHs.l ІІИНіJІ hНО-ІІраНОНИХ J(ОІ'ОНОрін- Це (ЩІ1 Н 3 наЙ

ВаЖЛИВіШИХ інститутів в системі регулювання uивL1ьно-правов:их від

носин. В періо;:r переходу України ;:ro ринкової економіки його практич
не зпачеппя стрімко Jростас. 

В даний час ані n Іюр11атишю-праnових актах, пі n ЦК України пе 
н~пначсно ІІОНS.ІТПІ «ІІрИІІинснюІ цині.ІІ->НО-ІІраноноІ'О ;юІ·онору>>. Не 

НИрО6JІСНИtі і критсріtі HiitMiHHOCTi ІІОЮІТТ}І ІІрИІІИНСНН}І І(ИНі.,ІhНО-ІІра
НОНИХ ilOI'OHOplH НЩ ІІОН}ІТПІ ІІрИІІИНСНН}І СУМІЖНИХ І(ИН\JІhНО-ІІр<іНОНИХ 
явищ, зокрема, цивL1ьно-правов:их зобов'язань. Ue свідч:ить про те, що 
в законо;:rавстві недостатньо розроблена правова концепція пр:ип:инен

пя шшL1ь1ю-правових договорів, шо, у свою чергу, с nідображенням 
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ІІрОGJІС\1И НііІС)'ТНОСТі ІІраНОНОІ"О :шGС3ІІСЧСННИ сфери рсІ-уJІЮН<ІНН~І J(О

І"ОНірНИХ НііІНОСИН, ~ІКі НИНИКаЮТh VІіЖ І'рОVІ<ІМІНаМИ УкраЇНИ і ІІрИШ1НИ

ЮТhС~І :шрВНИМИ ЮрИіІИЧНИVІИ IIIJ(CT<J.H<l\H1. 
Воцночас, на цумку видатного правника І. В. Процаєвича, ве .. 1ике 

практичне значення ..J.:Jя uиві:Jьного обігу має поряцок, піцстави та ум о

nи припинення ·:юбоn'яJюшя, оскільки стосусться ~tайпоnих праn його 

сторін, що :иоже спричиняти ц .. 1я останніх пегатюші пpanoni пас .. 1ідки. 
Звичайно, сторопи па.:Jежпо nикопують обов'язки. у бL1ьшості nипац

кін. fk t-: ІІО~Н1ТИННИМ фаКТОVІ і ІІрИНОЛПhJ10 ІІрИШ1НСНН~І3ОGон\І3аНН~І, 

оскі;ІhКИ СТОрОНИ )·юоІІ'аЮТh 6ажаНОІ'О .іLІИ НИХ ІІраНОНОІ\) рС3)СІhТату 3а 

таких обставин. Припинення договору може бути вик..1икане нена .. lеж
ним виконанням стороною умов zюговору, віzвювою віц нього. У цьо:v~у 

nипа.Jку пост ас пробле~tа :шхисту порушених праn~>. [ 1, с. 160] 
В uиnі:Jістичпій пауuі па прrпі .. 1ясться па.:Jежпої уnаги питашпо пра

nоnого регу .. 1юnюшя і .. 1ише .Jеякі пpanoni аспекти припинення uиnі:Jь
но-ІІраноних _;ююнорін р(нроG;Існі н науконо-теоретичних .іЮС~Іі.іІжен

н~Іх, :юкрсма, н ро6отах В. Г. Рота нn. Е. О. Харитонона. Н. К). Г<ту6єної, 

О. А. Беляне вич, І. В. Процаєвич, проте багато теоретичних і практич

них питань припинення uивL1ьно-правових цоговорів не розроб .. 1ено 
або не.Jостатньо розроб.:Jено в науковій .. lітераТ)1)і. 
ЦК України проголошус пршшип обоn'язкоnості цогоnору (ст. 629). 

Інши~ш с .. 1оnами, :шкріІL:Jюсться n ПКпршщип непорушності .Jосягпу
тих ,:юмоІІ.ІеІІОСТСtі CTOflOII<I\H1 ІІраІІОЧИІІУ, а ІІііІТаК і НііІІІОІІі,:ІІІІ1Х умов, 

·шкріІІJІСІІІ1Х н Ж)І'ОІюрі. Ві,т(так, 11 11ронссі tіоІп ІІИКОІШІІІІ~І, ІІЖС ІІісJІ~І 

YK.:НCLCIIIIS.I /(ОІ'ОІЮру, ~Ш і ІІЇ І (і ати НОЮ (ЩІІЇСЇ а()о о() ох СТорі 11, \ЮЖС ВИ ІІ ИК
нути ІютреGа у ннесснні 3\Іін ;ю у\юн ;юІ·онору. Чи :tоІ·онір юаІ'а.Іі може 

Gути ІІрІ1ІІИ нсниіі ІІІ.-І~ІХОVІ і і оп) р(нірнанни aGo інІІІІ1VІІ1 с1юсо6ам и l2J. 
Потрібно зазначити, шо в ЦК, а сю.tе у зага.:Jьних по.:Jоженнях про 

цоговори, безпосередньо визначаються піцстави та правові насліJки 

.:Jише шодо роJірnаппя та J~tіни цого nору, a.:Je пе :иістяться норми, які б 
nизнача.:Jи конкретно підетаnи та поряцок припинення догоnору (окрім 

розірnаппя, шо с одпісю .. 1ише J підетаn припинення цогоnору). В ЦК, а 
C<l\1C Н Г:11. 53 СТ. 651-654, ІІСННурсІ·JІ<І\1СНТШІіЮ о;tерЖШІИ 3\1ЇНа та p(Hi

pHaHHS.I ;юІ·онору. За таких оGстан11н 11отріGно керунатиси ні;tІюні;(ними 
нормами припинення зобов'язань (статті 598-609 ПК) ..J.:Jя визначення 
піцстав та поряцку припинення цоговору, що у своїй переважній бі:Jь

шості стосуються припинення цоговірних зобов'язань. Також відповіц

пими пор:иами ЦК, які регулюють окре:иі nици цогоnоріn та окре~tих 

:шкопіn, за яки~ш передбачаються спеuіа .. 1ьпі піцстаnи їх припипеппя. 
СутніСТh та І Іранона ІІриро;щ ІІрИШ1НСНЮІ .іЮПmору t-: наGаІ'аТО СК.:Ш.іІ

НіІІІОЮ. Вона Іюн'и:шна нсні:L.іІі~Іnно і3 сутністю ІІ.11Ні~Іnно-ІІраноноІ'О 

зобов'язання, у то:\'гу •шс.:Jі й того, шо виник.тю на пі.Jставі цоговору (цо

говірне зобов'язання). Отже, правові заса.Jи припинення зобов'язання 

багато в чо:v~у яв.:rІяються і правови:v~и засаца:v~и припинення договору [31. 
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У ІІ,икіJІістичні~і ;Іітсратурі, ик кжс нка3уксиосh, 11итанн~І сутності та

кої ІОJJИіlИЧНОЇ категоріЇ ~ІК ІІрИІІИНСНН~І :юGон'юаНН~І t-: МаJНЩОС.Іі;rжс

НИМ. ІlОС.ІІііlЖСННЮ ІІі}l}lаКаJІИСИ КОСНОКНОМУ окремі СІІОСО6И (ІІі,Т(СТаКІ1) 

припинення зобов'язань. 

У науково-практичному коментарі ;:ro ЦК Україн:и за редакцією роз
робників проекту Цивільного кодексу України. зокрема, зазначалося, 
шо припинення зобов'язання- це погашення прав та обов'язків сто

ріп, що скла;:rають його з1tіст [4. с. 419]. Таким чшюм, припипеппя
ІІ,С ОСТаННИ СТа}lіИ існукаНН~І ~ю6он\І3аНН~І, і3 3аКерІІІСНЮІ\1 ~ІКОЇ ІІСр

НіСНИЙ юри;rичниі1 3к'~1:юк між сторонами, киражениtі у конкрстноv1у 

зобов'язанні, втрачається . .Цане в:изначення пр:ипинення є правильним, 
але в цілому воно не розкр:иває повною :\1ірою усіх основних в.1астивос

тей, ·зокрема шодо об'скта ;:rоговірпого зобов'язання, праnта обов'я3кіn 

сторін. Отже, c.1i;:r більш детальп о ;:rослі;:rити дану те:\1у, та ;:rати біТІьш по
вне nизпачеппя, яке б задоnольІпшо ви:\1оги паукоnпіn та законодавців. 

На JlYMKY В. І. ТруGи, ніко.Іи не може Gути ;rонічниv1 11ракокиі~ 

:ш\1:юк, ІІ(О існуЕ між суG\-:ктами :ю6он\І3аНh. Зк\1:юк цей vшє н.шсти

вість зникат:и з перебіго:\1 певного часу та за тих ч:и інших обставин і 

суб'єктивні права і обов'язки, що становили зміст зобов'яза.1ьного пра

вовідношення відпадають, у зв'язку з чим припиняється дія цивL1ьно

праnоnого зобов'язання. Таке визпачепня припинення зобов'язання 

фактично містить такі самі ознаки, як і попере;:rпс. Тобто в їх основі 

.ІІСЖИТІ> ТВер;LЖСІІІШ І ІрО ІІрИІІИІІСІІІШ ІІраВОІЮІ'О JВ'И-3КУ МіЖ суGсктами, 

}ІКИt1 існував В _\-1еЖаХ ІІрШЮВІ)LІІОІІІСІІШІ _\-1ІЖ ІІИМИ. 
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