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НОВИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС БЕЛЬГІІ -
СУЧАСНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

Професійне ІІfЮНСJlСНЮІ сконоv1іко-11раноних реформ нсмою1инс 

без вивчення зарубіжного ;::юсві.Jу правового забезпечення економіки. У 

випадку України ue, звісно, європейський досвід, враховуюч:и прагнен
ня Українського народу до євроінтеграції та відповідні політико-право

ві кроки української держави. 
На фопі uьoro дocni;:ry пропозиції чипоnпикіn Міністерства юсти

Іlії УкраЇІІИ ЩО;LО ,І(СКО}(ИфіКаt(іЇ І'ОСІІОJ\<ЧКІ,КОІ'О :ШКОІЮ)ЩВСТІШ IJlШIXOI\1 

скасувшrшr ГЬсно,rtарсr,коІ\) KO,Jtcкcy У'країrrи та rrсрснсссншr ЙОJ\) норм 

в irrrнi :шкш rи с не Jrишс ві,тtвсрто rюrrу~rістсr,кими, rю:Ja}JK вс,rtуть ;ю ;tсс

гаGі;Іі:шції су;~оІ-юЇ І Ірактики та ру~-інуютn с~н:тсvrні :шсаю--1 ІІраІюноІ'О ре

І'улюнанни економіки, сие й ІІр~Імо суІІерсчатn нонітнім r:-:нро1rсйсnким 

правовим тен;:rенціям. 

Один з наочних прикла;:rів такого ;::юсвіду- кодифікація госпо;:rар

ського закоІІодаnстnа Короліnстnа Бе.1ьгія. 
Госпо;:rарський кодекс Kopo.1incтna Бе.1ьгія або Бельгійській кодекс 

екопо1tічпого праnа - (англ. - Code of Economic law; фр. - Code de 
droit iu:onomique jlj)- ко;шфіконаний 3аконо;шнчиі1 акт Коrш1інстна 

Бе;ІnІ·і~І, 11рийнитиі1 2.S .ІютоІ·о 2013 року, 11~0 системалпунан оснонні 

законодавчі правІШа у сфері <(господарського права», як-от загальний 

статус компаній, законодавство про конку1)енuію, захист прав спожи

вачів; безпеку продуктів та послуг, господарські контракти, електронну 

комерцію. банкоnську спраnу та фінанси, злектроппу коммерцію, пра

nо промислової n.1асності тошо. 
Ko;rec на бран чинності 21 тр;шн~І 2014 року. 
Законо;шнсrrn Белnr·ії rrсре,Іtбачин три оснонні t(iJti н Ko,rteкcl. 

Ue гарантування свобоют підприємництва, справедливості госпо
дарських операцій і захист прав споживачів. 
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І,т(е~І 1\НЩерні:ШІ(іЇ І'ОСІІ(ЩарСЬКОІ"О :ШКОНО/(анетна та р(Вро()ки І'ОеІЮ

}lарСЬКОІ'О КОіtексу НИНИІ<..ІІа у 2006 рОІІ,і ІІіс;ІИ ро()оти «КруГJІОІ'О ето;Іу», 

орІ'ані:юнаноІ'О Мініетерстном економіки БсJІhІ·ії :ш участі нчених (еко

номістів та експертів з правових питань) та громадських організацій [2]. 
До речі, вже тут спостерігається ві;:rУІінність професійного європей

ського досnіду nпорядкуnання госпо;:rарського закоподаnстnа nід nітчиз

пяrюго хаотичного псеn;:rорефор11аторського підхо;:rу до nтр)'Чашrя n 
екоrюмічпі nі;:rпосипи. У Бе"1ьгії рефор1юю господарського закопо;:rаn
етна Jа~імаt-:тhс~І міністерстно сконоVІіки, ан Україні- VІіністерстно юс

тиІrії, хоча J(іє 11рофільнс Міністеретно економічНО!"<) ро:1нитку та тор

гів"1і. На жаль, розумне праштло професіоналізації дія"1ьності в Україні 
у цьому контексті не спрацьовує. 

Не можна не зnерпути уnагу й па заnдання, що бу"1и постаnлепі 
перед розробниками при модернізації бел_,гійського господарського 

закопо;:rаnстnа: 

• ІІрОаНШІ13УНаТИ І'ОСІІ(Щарське JaKOHO}(aHCTHO 
• :шІІроІюнунати 11роскт ко;tифіконаноІ·о акту Jам1сть ро:чч3нсно

го набору правил, розташованих у численних законах та коро"1івськ:их 
указах. 

Потреби зава;:rити <<норУІативній інфляції>> (int1atioп пonnatiYe), не

обхі;:rпість <<сприяти інтеграції бе"1ьгійського госпо;:rарського праnа n 
концепт сnропейського праnа>>, а також <<.J:ати чітке уяn"1ення про роль 
}[СрЖаВІ ЮЇ В..ІШ}[И В реІ'УШНtіЇ СКОІІО\11ІЧІ ЮЇ аКТИВІ ЮС ТІ та ШПІІаЧИТИ. ~ІКІ ІІІ

стру_V1С ІІТИ ВО ІІа Mat.:», - GyJІ И :ш·и Іа ЧСІІ і сере)[ ОСІІОВІІ ИХ І ІрИ ЧИ 11 І ІрИ Й ШІТ

ти Ко;rсксу у llОІюні;[і Міністеретна еконоVІіки Королінетна Бе;Іhгіи [3[. 
На ні;rміну ні;r ПlКОІ'О ІІіJ(ХОіLУ МініС"тсрстно юстvнrії України не :щій

енює аналі3 стану :шетосунанни ГосІІОl(3]1Сhкого ко;(ексу, не ;(ин;Іичисh 

на приписи Jакону України «Про основні засади ;:rержавної регулятор

ної політики у сфері госпо;:rарської ;:rія.тrьності», що засві;:гш"1а, зокрема 

nідпоnі;:rь міпістерстnа па зnернешrя паукоnпіn щодо проnедешrя робо

ти з оuіпки результатишюсті ГК України. Не опікусться Міпістерстnо 
юстиuії й приборкаrшям <<пор:матишюї іпфляuії>>, nід якої страждають 

ІІііtІІриt-:МІ(і н Україні і ~Іку можна <<НІ'ШІhмунати» лиІнс колифікаІ(ією. 

Сере;[ оснонних 3анщш ь реформи н Україні чи нонниками ни3начаt-:тьс~І 

«скасування Господарського кодексу>>, шо виявляє нерозуміння зна

чення упорядкування та коУІпактизації господарського законодавства, 

яке об'сктиnпо тяжіс до розростання. утnорешrя численних ко"1ізій та 

прогалин. 

Показоnою с структура бе.1ьгійського ГК. Складасться з 18 книг: 
І.- Вrнначенн~1; 11.- ЗаІ·шІьні :шса,:tи; ІІІ. СноGола 3аснунаню1. на,Іщн

н~І ІІОс"ІуІ·та 3аІ'ШІhних :юGон\І:шнh коVІІшній; lV.- Захист конкуренІІії; 

У -Конкуренція та ціноутворення; VI.- Ринкові мето;:rи та захист прав 

споживачів; VII. - П"1атіжні та кредитні послуги; VIII. -Якість про
дуктів та послуг; ІХ. - Безпека про;:rуктів и та послуг; Х. - КоУІерційні 
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КОНТраКТИ аІ'СНТСТН, iliJІOHOI'O СІІінроGіТНИІ(ТНа та ТОрІ'ОНИХ ІІОСТУІЮК; 

ХІ.- Інтслсктусиhна НJІасністh; ХІІ.- Прано СJІсктронної економіки; 

ХІІІ.- КонсуJІhтунанн~І; ХІУ- Р11нконі МСТ(ЩИ та :шхист 11ран сІюжи

вачів у професійному середовищі; ХУ. - Примусове виконання; Х\П -
А1ьтернативне вирішення спорів д.1я споживчих конфліктів; :Х\711. -
Проnа;:rжеппя у спеціалізованому cy;:ri; ХУІІІ.- Інстру1tепти кризового 

упр an.l і ІІІ ІЯ , 
Як видно. структура Госпо;:rарського ко;:rексу Kopo.1incтna Бельгія 

наІІрочу;( схожа на структуру J()сІю;шрсhкоІ·о колексу України. llc каже 
І Іро те, ІІ(О українсhки і~ 3аконо;шнсІІ.h, 11риtі н~І НІІІ и у 2003 ро І (і ГК, нір но 
визначив тенденції сучасного унор:'Іtrування господарських віднос:ин. 

Госпо.J:арська ко.J:ифікаuія пря:мо наближає Україну до європейської 

правової традиції на від:міну від російської та радянської правових під

ходів, за яких традиційно - у CILlY nідсутності потужІюго купецького 
(підприс:мницького) сере;:rоnища - :шперечуються потреби дуалі3:му 

І(ИНі.ІhНОJ'О та КОМСрІtіЙНОІ'О (І'ОСІЮ,іtарСhКОІ'О) KOilCKCiH. 
Причо_vІу, t::нроІІсЙсhка 11ранона тра,:t~ІІІ,іи у Іthому контексті JІИJІІе 

посІ-Llюється. Останні .J:есятиліття нові ко:мерuіІ':ші та підприє:мницькі 

кодекси прийнято у Франції (2000-2007), Туреччині (2012), Казахстані 
(2015). 
У Німеччині постійно оношносться та допошносться комерцій

ний кодекс (Торговельне у.1оження) 1900 року. Особлиnа багато норм 
що;tо ІІуG.ІJічної :>вітності, ·3ахисту конкуренції та :>aGeJJJcчeJJJІ}І своGо

Ю1 руху KШJiTaJJiB 'ШІІJЮІШ}(ЖеІІО ІІа ІІОЧатку 2()()()х у :m\ІJKY і:> ІІІJОІ(ССаМИ 

евро і І ПCJ})aJ І, ЇЇ. 
Отже, ГосІJ(ЩЩJСhКИЙ ко,т(екс Кор;Іінстна Бc;rhІ'is.~ - s.~скрани~-і rrри

к;rа,т( ;rGа~ілиного стан;rенн~І J(ержанної н;rали ;ю систсVІспи3аrrії І'ОСІЮ

дарського законодавства як запоруки економічного розвитку у країні. 

Якщо в Україні реалізовувати:меться конструктивний підхід .J:O законо
давчого опосере;:rкувашrя еконо:мічних реформ, то поглиблення коди

фікації, замість її скасуnашrя. може стати дісnим інструмеІІТО:\І стабілі
зації та розnитку екопомічrшх nі;:rносин. 
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