
рСЖИ\1У неруХ()\ЮСТі і1 Т<ІКИМ рСЧ<J.\1, ИКі Н ІІрИНІІИІІі не t-: Т3І<ИVІИ НііІІІрИ

р(ЩИ. Не СJІі;І на;Іі}Ітиси, 1110 Іинначсниtі :шкон(щанІІСVІ ІІсрсJІік нерухо
мості Gy;(e нс:1мінним, а tіоп) l\ОІІОнненюІ чи ншшаки оGVІеженни ІЮ
винно бути законо.J:авче закріп.:Jене. Наприк.rшд, згі.J:но ч. 2 ст. 1 Закону 
РФ <<Про основи федера.:Jьної жит.:Jової по.:JітиКІР· [41 нерухомістю ви
лшпо пе тL1ьки жит.lоІшй будинок, a.:Je й квартира. а також іпше жи.1е 
приміщепня n жи.1ому бу,::пшку чи іншій бу,::rіnлі>> [5, с. 79]. 

Таки~t чипо:и. очеnи.J:ІЮ шо 3акоІю.J:аnстnо рі лшх країн по різно1rу 
)1етш1і3ує і1 1-нвнача~:-: нсрухоVІе VІаі1но, а.-Іс конІ(еІІтуа.-Іьних ні)1\1іннос

тсtі у т.-ІуVІачснні терміну <<Нерухо\1С маі1но>> нема. СІІіJІьне у тоVІу ІІ(О 

нерухо:\'rість характеризується: 1) :v~іuни:\'І зв'язком із зе:\'rе .. 1ьною .J:і.тІян
кою; 2) не:v~ож..1ивістю пере:v~ішення без неспівроз:v~ірної шко.J:и їх при
лшчешпо. Ві.J::\Іінність у персоніфікаuіях перелікіn такого майна: к.:Jа
сичпий, ро3ширепий. В нор~tапшІшх актах ,::rеяких країн такий пере.:Jік 

nзагалі nі.J:сутній. 
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ФАСТЙ Б. В. 

Націона.tьни:tt універсІпет <<Одеська юрнДІІ'ПІа акадс:мія», 

аСІІіран 1· кафе1 1р11 І ІННі-І hHOH) ІІрана, Ч.ІеН РШІИ M()JIO;I~IX НЧеН 11Х 

СУБСИДІАРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗЛКОІ ІОДАВСТВЛ ДО ЦИВІJІЬІ ІИХ ТА СУ~НЖІ ІИХ 

З НИМ ВІДНОСИН 

ТсрVІін суGс~щіарниі1 н ІІерек.JІ<І.іІі :1 JІат. (Вначш-: <<.іІО.ішткониtі, J(О

Іюміжниі1, ре3ернниі1)) [І. с. 969j. СуGси.іІіарне 3астосунанн~І НЩ1VІ :ш
коно.J:авства потрібно розу:\'rіти як спосіб законодавчої техніки, який 

,::rозволяє розвантажувати законо.J:авство ві.J: нераuіона .. 1ьного .J:у6.1ю
вання тотожних та ана.1огічних нop:vt: і понять у суміжних га.1узях права 
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l2, с. 220]. Частиною 1 ст. 9 1\иніJІnного ко;rексу України (іШJІі- 1\К 

УкраЇНИ) :ШКОНО}[3НеІ~h ІІСре}~6аЧИН VIOЖJIИHiCTh су()си;rіарНОІ'О :шстосу

Н<lНН~І НОрМ II,ИH\JihHOI'O :ШKOHOl~<lHCTH<l }~О І~ИН\JІhНИХ та СУМІЖНИХ 3 НИМ 
відносин та зазначив, шо по.1оження ЦК України застосовуються .іІО 

врегу.1ювання відносин, які виникають у сферах в:икористання пр:ирод

них pecypcin та охоропи доnкіТІля, а також до трудоnих та сімейних nід
ІІОСИІІ, якшо nопи пе nрегул_,оnапі іпши1ш акта1ш закоподаnстnа. 

Питання про субсидіарне застосування норм законодаnстnа хnило
нажJ та хниJІЮt-: уми GаІ'атnох учених, (ЩНі ототожнюна"Іи йопJ 3 мі)Іо·а
;ІуJсної аН<ІЖJІ'іЄЮ l2, С. 400j, іНІІІі НН(ЩИJІИ ЙОІ'О Н раНІ' самостіі~НОІ'О ін
СТИТУТУ (як засобу еконо:vtії нарУІативного матеріа.1у) [З, с. 811. У зв'язку 
з цим бачиться необхі.іІНИУІ роз:vtежувати ці два поняття. Міжга.1узева 

аналогія закону nідрізпясться nід субси.іІіарпого :шстосуnаппя норм за

копо.іІаnстnа настушш:м: 

- по-перше, субсидіарне застосування норм законодаnстnа n ряді 
НИІІ<lі[КІН МОЖе НОСИТІ·-І не ТИ_\1ЧаСОНИЙ характер. }ІК рПНОН~Щ ана"ІОІ'іЇ 

3акону, 11ри ІІОіtо.шнні ІІроІшІини н 3аконо,1щнстні, а ста6іJІnниtі, Gс3-

посере.іІньо встановлений законодавце:vt з :vtетою досягнення єдності в 

правовому регу.1юванні суспільних ві.іІносин; 

- по-.іІруге, субс:идіарне застосування нop:vt законодавства з.іІійсню

сться безпосередньо з no.1i законо.іІаnця, який у nідпоnідній праnовій 
нормі nnо.іІить спеціальні nі.іІсилання до інших норм, які регулоють по
іtіGні ві;LІІОСИІІИ. 

З ЦІлІ·о ІІІJИВ(Щу, в юри;шчній JІітературі існус Gс:J"Ііч точок ·юру вчс

них-ІІранLвнанІ~ін, так, на11рикла;~. М. Бару та В. Н. Картанюн ні;~-1на

'ІаJІИ, н~о суGси;rіарнс Jастосунаннs.~ норм :шконо;шнстна не оGVІсжуr:-:тn

с~І НИКЛІОЧНО 110/~ШiaHHs.JVI ІІрОІ'а;ІИН, ()о VІОЖС М3ТИ VІЇСЦС і у НИІІ3}~К3Х, 

коли прогалини у законодавстві немає [4; 51. Існують, наприклад, такі 
юридичні поняття як позовна .іІавність, загальні умови договору~ ві.іІшко
.іІуnання моральної ШКО.іІИ тощо. які однако nо трактуються і застосоnу

ються n рі.зІшх галузях праnа. Оскільки шшL1ьне закоподаnстnо, зокре
ма, присnячус подібним поняттям ря.іІ норм і положень, то, ni.iiпoni.iiHO, 
ніюшлає нсоGхілністn ниІ<Jш;rати їх :1міст н іннІ их, суміжних І'ШІУ3~Іх і 3а

КОН(Щ3НІІ,ю }lOCT<lTHhO ШfІІІе :1рО6ИТИ НііlС~·СІ3НН~І }~О IIOJIOЖCHh І~ієЇ І'ШІу3і. 
На підставі цього, видається більш прави.1ьштм трактувати субси

.іІіарне застосування норм законодавства ш:ирше, аніж тільки в якості 

міжгалузевої апа.1огії, оскL1ьки nопа 11оже використоnуnатися як при 

наяшюсті прога.1ин у .закоподаnстnі, так і при їх nідсутності (наприк.,1а1І, 

у якості економії норматишюго матеріалу). 

Отже, суGсrщіарнс :шстосунанни норм 3аконо,1щнстна :ш сноїv1 ІІри-

3НачснН}ІМ t-: ІІОЮІТПІМ GiJІhlll о()\:МНИМ, НіЖ МіЖІ'аJІУ3СН3 ана"ІОІ'і~І. 

Однак незалежно від того чи вважається субс:идіарне застосування 

норм законодавства різновидо:vt аналогії, чи самостійним інститутом, 

воно можТІиве л:ише за певних обставин: 
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] . не нреІ'УЛ hO HaHiCTh сус ІІі; І hH ИХ Ні,Т(НОСИ Н; 
2. H3$.1HHiCTh НЩ1VІИ, ИКа реІ'УJІЮt: СаVІе Ці НlЛНОСИНИ у 11ИHl.lhH0\1Y 

:шконо;шнстні; 

З. однорідність пре;:rмету і методу правового регу.1ювання між ци

вільним правом та суміжними з ним галузям:и права; 

4. nідсутність прямої .заборони па субсидіарне .застосування норм .за
копо;:rаnстnа (ч. 2 ст. 1 Цивільного ко;:rексу України); 

5. прийняття рішення па підетаnі й n межах праnоnих по рм суміжних 
І'<UyJe~i :шконоланстна, ніююні;(них їх ці.І$.ІМ, ІІринциІШ\1 ti JaІ'<-LІhHOV1Y 

СVІИС;Іу. 

Субсидіарне застосування норм суміжних галузей права допуска

ється за у:vюви наявності істотної подібності у регу.1ьованих відноси

пах, а також у способах їх правового регулоnаппя. Так, паприк.т1ад, ст. 
8 Сімейного ко;:rексу України вихо;:rить із зага.1ьпого праnила про до
пустимість субсидіарпого .застосування циnL1ьІюго :шкоподаnстnа до 
сі ме [1 НИХ Ні}(НОСИН, $.І КІНО Т3КС 33СІ'ОСУН3Н Н$.1 не СУІІерСЧИТh ЇХ суті. 

СуGсrщіарнс :шстосунанюІ нор_v1 Іtині.ІІhНоt·о :шконо;шнстна J(ОІІусти

мо не тільки для суміжних га.1узей, а й для суміжних по;:rібних інститутів 

га.1узей в частині вирішення конкретних питань. У зв'язку з цим, суб

сидіарне застосування норм uивільного законодавства має місuе лrше 

між суміжними галузями, інститутами, і;:rептичпими за своїм характе

ром, гепетично взасмопоn'язапими. Врегульовані і певрегу.1ьоnюІі пра

Іюм віююсини Іювинні Gути насті.tІ,ки ttо}(іGними, щоG -3аGе:нtсчити ІІО

JlіGністІ, в мелщах 11равовою рсІ'УJІюваІtШL суміжних t-шІу-3еЙ. 

Таким чиноVІ, субси,т(іарнс :1астосунанни норм цині;ІhНОІ'О 3аконо

J(анстна є характерним феномсном сучасної украї'нсhкої ІІранон(й систе

ми, 11(0 НИКОрИСТОНУЮТhСИ ИК І ІрИ ІІО)[ШІаННl IIJ101'CUИH у 3аКОНО/(аНСТН1, 

так в юри;:rичній техніці при створенні нормативно-правового акту, що 

містить ві;:rсильні правові норми. 
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